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Sveiki sulaukę Prisikėlimo - laisvųjų džiaugsmo, paver gtuj ų vilties,!

Prisikėlimas Jei- nepamatysiu Jo rankose vinių, Didžiausia šventė
JUOZAS VAIŠNYS, S.J.

Kaip liūdnas ir nykus būtų pasaulis, jei nebūtų prisikėlimo: 
jeigu diena grimstų į tamsą be vilties, kad rytoj vėl kelsis švie
sa; jeigu vasara pasinertų rudens ūkanose be vilties, kad ją vėl 
prikels pavasaris! Koks liūdnas būtų žmogaus gyvenimas, jeigu 
jis, lenkiamas senatvės, netikėtų, kad vėl grįš nepraeinama jau
nystė! Tai nebūtų gyvenimas, o tik kelionė į mirtį, tai būtų tik 
laidotuvių procesija... Kaip liūdnas ir nykus būtų pasaulis, 
jeigu jam nebūtų sušvitusi atpirkimo šviesa, kuri iš tamsaus 
kapo prisikėlė, kad vestų žmogų į amžiną prisikėlimą.

atsistoja tarp jų ir tarė: Ra
mybė jums, tai aš, nebijokite. 
Nusigandę ir pilni baimės, jie 
tarėsi matą dvasią” (Lukas, 
24, 36-37).

Mokiniams tebesant įsigilinu
siems į savo pokalbį, Jėzus jiems 
apsireiškė visiškai naujoje būty
je. Jis jiems pasirodė durims 
esant uždarytoms ir tapo matomu 
toje vietoje, kuri dar prieš va
landėlę buvo visiškai tuščia.

DR. FR. M. WILLIAM STASYS YLA

Ne mirčiai žmogus yra sutvertas, bet gyvenimui. Ne kančia 
ir liūdesys jo dalia, bet laimė ir džiaugsmas. Kai gaudžia ir 
skamba Velykų varpai, kai žmonės gieda himnus, skelbiančius 
pergalę, triumfą, džiaugsmą ir viltį, kartais ne vienas nuleidžia 
akis ir jaučiasi slegiamas sunkios gyvenimo naštos. Atrodo, kad 
nematyti jokio pagrindo džiaugtis — pasaulyje tiek vargo, skur
do, kančios... Žmogus prieš žmogų kovoja, brolis brolį išduo
da, vieni miršta ištrėmime, kiti kalėjimuose, treti, nors ir gy
vena, bet jų gyvenimas baisesnis už mirtį. Tiek maža meilės, 
tiek daug neapykantos, taip maža norinčių gelbėti, taip daug 
— žudyti.

tokio pobūdžio, kaip, sakysim, 
apsireiskimas Marijai Magdale
nai. čia mokiniai tikrai pamanė, 
jog jie mato dvasią, ir jie jos išsi
gando. Jėzus stengėsi jų baimę 
išblaškyti ir juos įtikinti, jog čia 
esąs Jis, o ne kas kitas, ir tame 
pačiame kūne, kuris buvo dar 
taip neseniai palaidotas. — --- “ ‘ ‘

dabar Jėzus juos įsKiimingai pa
sveikino, užtikrindamas, kad jie 
bus Jo apaštalais ir toliau. Tą ra
mybės pasveikinimą dar ir šian
die nevienas Palestinoje gali iš
girsti, važiuodamas traukiniu ar 
automobiliu, skrisdamas lėktuvu 
ar eidamas pėsčias.

NESANTAIKA — 
IŠ NUODĖMĖS

Kai Jėzus ištarė sveikinimo žo
džius “Ramybė jums”, apaštalai 
pajuto juose kazk x 
reikšmę, kažkokį neapsakomą 
jausmą savo širdyse. Nes iš tik-

Kiekvienas nori keisti gyvenimą, bet niekam nepasiseka. Ne, 
jo nepakeisi! Juk ši žemė — tai bandymo ir atgailos vieta; žmo
gaus gyvenimas šiame pasaulyje — tai gavėnia. Bet atrodo pa
radoksas, kai, įpusėjus gavėniai, bažnyčios liturgija suskamba 
džiaugsmu “Laetare”, kai, atėjus Didžiajam šeštadieniui, nuo 
altoriaus išgirsti “O felix culpa”! Savo ausimis nenorėtum tikėti, 
bet tai tiesa. Gavėnios viduryje mums norima priminti, kad tas 
atgailos laikas nėra tikslas, o tik priemonė. Gavėnia amžinai ne- 
sitęs — tuoj bus; Velykos! O taip pat ir prisiminus kaltę, nuo- 

h dėmę, nėra.ko nusiminti, ries prieš du.-tūkstančius-, metų nuo
dėmė iškvietė net Dievą iš dangaus. Jis atėjo, Įsikūnijo1ir gyveno 
tarp mūsų. Ne tik gyveno, bet ir numirė, kad mums teiktų gy
venimą.

Vargas, skausmas, kančia ir mirtis žmogų, tik pagalvojus, 
supurto. Bet supurto tik tada, kai jis i tai žvelgia grynai žmo
gišku žvilgsniu. Jeigu per tikėjimo prizmę tas didžiausias pa
saulio blogybes praleisti, jos tau nušvis visai kitokiomis spalvo
mis. Tada neatrodys toks sunkus nei vargas, nei skausmas, nei 
kančia. O mirtis bus tik vestuvinė kelionė, tik naujo gyvenimo 
pradžia. Toji prizmė — tai Kristaus prisikėlimas. šv. Povilas 
laiške korintiečiams sako, kad būtų tuščias mūsų tikėjimas, jei 
Kristus nebūtų prisikėlęs, bet Jis prisikėlė, apaštalai tai paliu
dijo ir savo liudijimą patvirtino kankinių mirtimi. 0 jei Kristus 
prisikėlė, tai kelsis ir žmogus, nes Kristus tik tam ir atėjo Į ši 
pasauli, kad žmogui teiktų amžiną prisikėlimą.

, linkėti, Jėzus jiems davė: dar nie-
Kodėl jūs^esate taip sumišę kad nepatūtos ramybės banga pa

ir kodėl kyla abejonė jūsų širdy- 4^ sielas- Kadangi po anų 
se?” Kadangi tuo metu jie dar snkrfttnnn Ja vmfa h»-
vis išgąstingai iš tolo jį sekė. Jis 
prisiartino prie jų išskėstomis 
rankomis, sakydamas: “Žiūrėki
te į mano rankas, juk tai aš pats 
esu. Palieskite mane ir įsitikin
site, nes dvasia neturi nei kūno, 
nei kaulu, o jūs matote mane tu
rint”

Ūmaus nutikimo atveju dings
ta žmogaus blaivus galvojimas ir 
jis išsigąsta. Štai dėlko Jėzus nuodėmes atl&3Re, fem jos at- 
juos ir drąsino: Jūs tik dirstelė- leistos, ir kam sulaikysite, jos su
kite į mane, gerai įsižiūrėkite Į laikytos.”
mano rankas ir kojas, palieskite Tiesa, būdamas visagalis, Jė- 
mane ir pamatyste, jog aš nesu ws anksto ^noj kurie žm0. 
dvasia, kurios juk niekas negali . ,. .
paliesti nes savo nu°demes apgailės ir
P Pagaliau Jis paklausė: “Ar jūs bus verti šios didžios ramybės, 
neturite ko nors valgyti?” Ir jie Apaštalai tačiau buvo Įpareigoti 
Jam davė gabaliuką keptos žu- šiuos žmones atrinkti ir šią ra- 
vies. Ši scena turėjo būti labai mybę teikti. O tai jie galėjo pa- 
neiprasta, nes jie sėdėjo Jeruza- daryti tik žmonėms, atskleidžian- 
lėje, valgė pirktą žuvį, patys bū- tiems savo sielą. Tai Įvyksta At- 
dami žvejai, gailos sakramente.

gyvenimo sukrėtimų Jo vieta bu
vo jau ne šioje žemėje, apašta-

Į visą pasaulį.
Visokia nesantaika yra iš nuo

dėmės. Dabar gi apaštalai buvo 
Įgalioti Jo vardu nuimti šią naš
tą nuo vargano žmogaus, kuris 
jautė nuodėmės svori. Ir Jis pūs
telėjo į juos saVo kvapą ir tarė: 
“Imkite Šventąja. Dvasią. Kam

SKEPTIŠKASIS TOMAS
“Vieno iš dvylikos, Tomo, 
kurs vadinamas Dvynas, ne
buvo drauge su jais, kada 
Jėzus buvo atėjęs. Tuomet ki
ti mokiniai jam sakė: Mes 
matėme Viešpatį. Bet jis jiem 
atsakė: Jei nepamatysiu jo 
rankose vinių perdūrimų, ne
įdėsiu savo piršto į vinių vie
tą ir neįdėsiu savo rankos į 
jo šoną, netikėsiu” (Jon. 20, 
24-25).

Tomo, vadinamo Dvynu - Didy- 
mu, nebuvo drauge su kitais apaš
talais, kai Jėzus pasirodė Vely
kų dienos vakarą. Jau pats vardo 

:okią ypatingą davimo būdas rodo pasakojimo 
tikrumą. Graikų archyvai Egipte 
liudija, kad ir prikergiami tikro
mis progomis, kaip ir šiuo atveju 
Didymo vardas dažnai minimas.

šiam tad Tomui mokiniai pra
nešė savo džiaugsmą: “Mes ma
tėm Viešpatį”. Tomas betgi nesi
leido įtraukiamas Į tų entuziastų 
būrį. Su kietu atkaklumu pareiš
kė: “Jei nematysiu jo rankose 
vinių perdūrimų, neįdėsiu savo 
piršto į vinių vietą ir neįdėsiu sa
vo rankos Į jo šoną, netikėsiu”.

Palyginę- šiuos Tomo žodžius 
ir aplamai visą jo laikyseną po 
Prisikėlimo su kitais jo apibūdi
nimais, turime pripažinti, kad tie 
žvejai buvo arba labai gabūs žmo
gui apibūdinti arba gerai pažino 
gyvenimą ir tik reiškia savo as
meninę patirtį.

Tomas vėl pasirodo kaip nepri
klausomas mąstytojas, linkstąs 
į užsispyrimą. Jis nebelaukia Jė
zaus prisikeliant ir laikosi savo 
įsitikinimo iki neišvengiamos iš
vados: jeigu Jėzaus nebėra že
mėje, mes, jo mokiniai, nebesa
me glaudi bendruomenė. Galbūt talais pirmojo Jėzaus pasirodymo būs žodžiai, ir Jo stebuklų atmi- 
dėlto jis nebuvo drauge su apaš- momentu. r2---- J--------------

Kaikuriuose Vakarų kraštuose Velykos praeina beveik ne
pastebimos, lyg eilinis sekmadienis. Nepalyginti daugiau ruo
šiamasi ir iškilmingiau švenčiamos Kalėdos. Susidaro Įspūdis, 
jog tas pats krikščioniškasis pasaulis kaikur labiau iškelia Ka
lėdų šviesą, blizgesį bei dovaną nei Velykų triumfą; labiau su
sitelkia ties fiziniu gimimu nei dvasiniu atgimimu — prisikėli
mu; daugiau dėmesio skiria Kūdikiui ir Motinai nei Vyrui — 
aukos, kovos, atpirkimo Nešėjui.

ŠĮ skirtumą gal labiau pajaučiame mes, vyresnieji, kurie 
jame krašte Velykas šventėm, kaip didžiausią metų šventę,

bei srityse ir prisiima arba pakenčia savitumus, kurie išauga 
per laiką. Antra vertus, kodėl jie išauga kitokie vienur nei kitur? 
Kodėl mum, lietuviam, Velykos pasidarė svarbesnės? Ar kad 
mesJ1 patys daugiau pakelėm kovos, aukos ir kančios, dėlto mum 
stipriau iškyla prisikėlimo viltis? O gal mes, didesni individua
listai, labiau telkiamės į Kristaus, subrendusio asmens, žygį nei 
šeiminį mielą, sentimentalų, viltingą, bet dar neišsiskleidusį, 
nesubrendusi išganymo momentą?

Mes negalime pakeisti papročių, nuotaikų ar pergyvenimų 
to krašto, kuriame nūn gyvename. Bet mes galime išlaikyti tuos 
velykinius riu§iteikimus, kurie sutapę su mūsų kraštu ir mūsų 
psichologija; juoba, kad tai labiau atitinka pačios Bažnyčios ve
lykinę mintį, dvasią, prasmę. Nedarydami priekaištų kitiem, ne- 
sididžiuodami tuo, kad mes savo papročiais stovime arčiau Baž
nyčios minties, galime tuo tik džiaugtis, kaip ir dera Velykų 
— džiaugsmo šventėje — atveju.

Kaip liyi velykinė paslaptis įsismelkusi mūs^ tautos dva
siom m| liudija mūsų, tayžfeu.. JivapgĮolįė lasą mūsų že
mės plotąj ‘gyvieji vilties, pergalės,’ pnsžkėlim6 sinžbolialf 
Jie užvaldė beveik kiekvieną sodybą, kiekvieną pirkią.

Tasai velykinis simbolis išaugo iš kalėdinio — prakartėlės, 
lopšelio. Pastarasis priglaudžia trapią gyvybę, ją globia, o kry
žius kelia, verčia stiebtis, ištiesti rankas.

Velykos kelia mūsų dvasią ir verčia tiesti rankas geresnio 
pasaulio viltim Mūsų velykiniai linkėjimai “džiaugtis” turi kitą 
prasmę nei Kalėdų; "džiaugtis subrendusio tikėjimu ir kovojan
čio pergalės viltimi.

Ir Marija Pečkauskaitė didžiausiame savo veikale “Sename 
Dvare”, galvodama apie mirti, sušunka: “Ak ne! Mirtis nėra 
baisi. Tai juokas, pasislėpęs už ašarų, džiaugsmas už sopulių, 
tai baltžiedžio žiedas po sudžiūvusiais lapais”. Tad nereikia ma
nyti, kad tie sudžiūvę lapai jau yra viskas. Reikia tik juos pra
skleisti, ir pamatysi puikų žiedą!

Nereikia būti šios žemės sopulių bei kančių vergu, bet vai- * 
dovu. Ne nuleidus akis reikia per "gyvenimą eiti, bet augštai 
iškelta galva. Juk mes einame, nors ir kančios keliu, į prisikėli
mą, į pergalę! Esame brangiai atpirkti ir skirti viešpatauti, tad 
nebūkime nei žmonių, nei savo aistrų, nei pasaulio vergai.

Jei tokiu nusistatymu švęsime Velykas, tai kartą ir virš 
. mūsų asmeninio gyvenimo, ir virš mūsų kryžių bei smūtkelių 

žemės iškils pergalės ir prisikėlimo vėliava.

Kur eini Rusija?
Toronto dienraštis “The Globe 

and Mail” š.m. kovo 5 d. laidoj .
paskelbė Įsidėmėtiną vedamąjį Pe£^^I?^ėk paryti Jcan-
“Quo vadis”. Jame rašoma:

“Keista, kad komunistai, ilgai
studijavę savo priešą, tiek mažai voti dėl žmogaus sielos, tai jie

kiekviena religija. Kur nebuvo 
opozicijos, ten maža tebuvo ir ne

kinius, ir jokia jėga pasaulyje tos 
liepsnos neužgesins...

Jeigu tiesa, kad Dievas turi ko- 

tesužinojo apie jo kovos tech- komunistai, tai kovai paruošia ge-. 
riausią areną ... Kovodami prieš 
Dievą, jie tik atkreips dėmesį Į 
faktą, kad religija ir Dievas yra^ 
Jie sustiprins tuos, kurie tiki ir 
gali pažadinti tikėjimą tų, kurie 
Jo nepažįsta ...

Jeigu rusų vadai būtų apdairūs 
savo antireliginėj kovoj, jie bū
tų pastudijavę istoriją ir tas šalis, 
kur mažai tėra religijos. Vakarai 
būtų galėję duoti jiems pamokan
čių pavyzdžių. Tada jie būtų su
stabdę religijos persekiojimą. 
Vietoj to sovietai būtų priėmę 
Įstatymus, remiančius bažnyčias 
bei teikiančius privilegijas jų 
įstaigoms. Tada jų būtų visur pil
na. Žmonės eitų į jas pasirengę 
geriausiais drabužiais, o tie, ku
rie neturi kur eiti, laikytų baž
nyčias susitikimo centrais, 
smerktų sąvėlas — “Beatles”, 
alų ir rengtų bingo lošimus. Baž
nyčių dvasininkai imtų šaukti, 
kad Dievas pamirštas ir kad įsi
gali ateizmas.” V. K.

niką.
Sovietų Sąjungoje pradedama 

nauja antireliginė akcija, žurna
listai ir vaikų darželių mokytojai 
bus indoktrinuoti. Prie universi
tetų veiks ateizmo fakultetai. An
tireliginiams filmams, paveiks
lams ir vaidinimams bus skiria
mos premijos. Nieko bendro su 
religija neturinčios apeigos bus 
sukurtos atžymėti gimimams, ve
dyboms ir laidotuvėms.

Bet ten viršuje Jis šypsosis vi
sa tai matydamas, nes jie tik pa
dės jam Jo darbuose, paruošda- 
mi naujų kankinių.

Net sunku tikėti, kaip komu
nistai to nepastebėjo. Juk kur tik 
religija yra puolama, kur tikėji
mas draudžiamas, ten jis prade
da bujoti. Istorija turėjo juos pa
mokyti ... Romėnai paleisdavo 
liūtus ant krikščionių. Krikščio
nybė betgi tuo stiprėjo daugiau, 
negu liūtai. Ji tapo tokia stipri, 
kad nugalėjo ir Romą.

Taip buvo visais laikais ir su Piero della Francesca KRISTAUS PRISIKĖLIMAS Roma

.bi

momentu.
Dabar, kai jis susitiko su ki

tais mokiniais, jo laikysena pasi
rodė aiški: tie vyrai buvo leng
vatikiai, sakydami “mes matėm 
jį”. Negana matyti, kai reikia 
nuspręsti, ar turime reikalo su 
dvasia, ar- žmogiška būtimi. Kiti 
mokiniai galbūt jam sakė: “Jė
zus parodė mums net savo žaiz
das savo rankose ir kojose”. Bet 
Tomas vėl savo kartojo: “Jei ne
pamatysiu jo rankose ... netikė
siu”. Tie jo žodžiai dvelkia kie
tu realizmu, kurį paprastai paro
do užsispyrę, ambicingi žmonės, 
norėdami ginče įrodyti savo tvir
tinimą.

IŠ ABEJONIŲ
Į TIKĖJIMĄ 

žmonių, kaip Tomas, 
dabar. Pavyzdžiui, kad

nimas dar nenugrimzdo jų sąmo
nės gelmėse.

Apaštalų širdyse dar aidėjo 
džiaugsmas, bet kartu skverbėsi 
baimė. Jie jautėsi dar kartą susi
jungę su Jėzumi ir vėl palikti 
vieni. Kartais jie jautė, kad visa 
tai, ką pergyveno su Mokytoju, 
buvo daug garbingesnis dalykas 
nei anksčiau Įsivaizdavo. Bet tuo 
pačiu metu skverbėsi kartus nu
sivylimas, kad jie nebuvo Jo ver
ti.

Tokioj tad nuotaikoj apaštalai 
sėdėjo visi kartu. Jie sujusdavo, 
kai praeidavo garsiai besikalbą 
žmonės ir nurimdavo nutolus jų 
garsams. Durys buvo užsklęstos.

Staiga Jėzus atsistojo jų vidu
ryje: “Ramybė jums!” Tada pir
mieji jo žodžiai buvo nukreipti Į 
Tomą: Pridėk čia savo pirštą ir 
pažiūrėk į mano rankas, pakelk 
savo ranką, paliesk mano šoną 
ir nebūk netikintis, bet tikintis.

Tomas ir dabar paliko protau- 

stiprybė kilo iš jo silpnybės. Ir 
ši kartą jis protaudamas priėjo 
tikrą išvadą ir buvo pirmasis iš- 
mintingai pagerbiąs dieviškąjį 
Mokytoją. Jis ištarė tik kelis, bet 
viską apimančius žodžius: “Ma
no Viešpats ir mano Dievas”.

Jėzus tada švelniai perspėjo ji 
nedaryti kliūčių malonei savo as
meninėmis sąlygomis: “Kadangi 
matei mane, Tomai, Įtikėjai; pa
laiminti tie, kurie nematė ir įti
kėjo”.

Tokiu
esama ir
ir naujo realizmo atstovai. Apaš
talas Tomas galėtų būti jų glo
bėju. Jie yra Įsipainioję į tokius toju, nors nusilenkė malonei. Jo 
filosofinius sunkumus, iš kurių.......................”
išsinarplioti jiems galėtų padėti 
tik Dievo malonė, kaip Tomui. 
Juk ir jiems viskas turi būti taip 
aišku ir apčuopiama, kad net ir 
vaikas suprastų.

Taigi, nors Jėzus gailėjosi To
mo ir perprato jo motyvų žmo
giškumą, bet visdėlto nustatė lai
ką, per kuri jis turės tapti ver
tas Jo malonių ir apaštalų drau
gystės.

Po aštuonių dienų Jėzus pasi
rodė mokiniams. Apie ši laiką 
taipgi ir paskutiniai maldininkai 
po žydų velykinių švenčių trau
kė atgal Į savo namus. Apaštalai 
galbūt susirinko taip pat pasitar
ti apie savo grįžimą. Kai Jėzus 
pasirodė sekanti kartą, mokiniai 
buvo jau Galilėjoj ir, išsiskirstę.

Aštuonios dienos. Astuonios ...
dienos yra nedidelis laiko krūvis, šaus žaizdos šone. Betgi meninin- 
Bet kiek šiame krūvyje galima ' 
rasti pasikeitusių jausmų, padi
dėjusios dvasinės įtampos, nu
siaubtu širdies gelmių ... Ne
nuostabu. tat. kad praėjusios sa
vaitės įvykiai ir apaštalų sąmonė
je dabar pasirodė visai kitoje 
šviesoje. Juk dar taip neseniai 
ju širdyse sruveno džiaugsmas ir 
viltis audė didingą ateitį, o da
bar jau aštunta diena juos siau
bia baimės šešėliai ir nerimu pri
tvino ju gyslos. Dar jų ausyse 
nenustojo aidėję Jėzaus nuosta-

DAILE IR 
TIKROVE

Dailininkų kūrybiniai sprendi
mai kalbamos temos paveiksluo
se dažnai mus verčia vaizduotis, 
kad šios scenos kulminacinis 
punktas yra Tomopalietimas Jė- 

ku kūrybos pagrinde yra jų emo
cijos. Dėlto ir jų sprendimai ne
būtinai nriimtini kaip tikri fak
tai. Taigi ar Tomas palietė Jėzaus 
žaizdas, ar ne, sunku pasakyti, 
nes nei šv. Raštas nei tradicija 
anie tai niekur neužsimena. Lo
giškai galvojant atrodytų, kad ne. 
Neatrodo, kad Jėzui atskleidus 
Tomo Įtikėjimo sąlygų grubumą, 
pastarasis būtų išdrįsęs prie Jo 
artintis ir dargi net paliesti Jo 
žaizdas. Taigi, jo išpažinime “ma-

(Nukelta i 3 psl.)
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• Nauja religija Japonijoje. 
Po paskutiniojo karo Japonijoj 
iškilo nauja religinė grupė “Šo
ka Gakkai” — vertybių kūrimo 
draugija. Dabartiniu metu šiai 
religijai priklauso arti 10 mili
jonų japonų. Tai yra taip pat 
ir politinio pobūdžio partija, 
trečioji savo gausumu Japonijo
je. Steigėjai ir organizatoriai 
pažada sveikatą, turtą ir laimę 
visiems, kurie priklausys šiai 
bendruomenei, gi visiems ki
tiems teksiančios įvairios nelai
mės ir amžinas pragaras. Tarp 
pagrindinių organizacijos sieki
mų — pasaulio užvaldymas, vi
sų kitų religijų panaikinimas ir 
geltonosios rasės viešpatavimas, 
šis' sąjūdis labiausiai plečiasi 
Tokijo priemiesčiuose ir randa 
ypatingą vargšu, ligonių ir įvai
rių nelaimių ištiktų pritarimą. 
Vyriausias šios religijos vada’s 
Daisaka Ikeda yra 36 m. am
žiaus. Susirinkimai labai pana
šūs į politines demonstracijas 
su dūdų orkestrais ir bendru šū
kavimu' Nariai nuolat gieda vie
nintelę jų maldą: “Aš esu augš- 
čiausia jėga”.

• Liturgijos reformos Liurde. 
Tarbes ir Liurdo vyskupas išlei
do dekretą, kuriuo tvarkomas 
naujųjų kalbų įvedimas liturgi
joje. * Kai šioje tarptautinėje 
šventovėje kuria proga susida
rys tik vieną kalbą naudojančių 
maldininkų grupė, liturginės re
formos bus pritaikomos kaip ir 
jų gimtajame krašte. Dviejų 
skirtingų kalbų maldininkų at
veju, lekcija bus skaitoma vie
na, o Evangelija kita kalba. Da
lyvaujant, iv a i iri ų .tautu, gru-

♦ pėms, viskas vyks lotynų kalba. 
Procesijų metu liturginės gies
mės ir himnai bus giedami taip 
pat lotynų kalba.

• Celibatas anglikonų dvasi
ninkijoje. Dr. Arthur Ramsey, 
Canterbury anglikonų arkivys
kupas, pareiškė pageidavimą, 
kad jauni anglikonų dvasinin
kai liktų nevedę pent pirmus 
ketverius metus po studijų bai
gimo. Jo nuomone, Bažnyčia nė 
nepageidaujanti visų dvasininkų 
celibato, bet esąs būtinas reika
las turėti kuo daugiau nevedu
sių dvasininkų gyvesnei pasto
racijai.

• Katalikybės propaganda. 
Šiais metais Kolumbo Vyčių or
ganizacija įdėjo 42 žurnaluose 
skelbimus, nurodančius kur ga
lima gauti informacijos katali
kų tikėjimo klausimais. Per pas- 
kutinus 16 metų, ankstesnių

' skelbimų dėka, organizacija su
silaukė *4.863.704 užklausimus.

• Pagerbtas Preminger. Fil
mų gamintojas ir režisorius Ot
to Preminger buvo apdovanotas 
Jeruzalės šventojo Karsto rite
rių ordino didžiuoju nuopelnų 

Kristus kėlės, mirtis krito... aleliuja!

ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA SVEIKINAME

VISUS NIAGAROS PUSIASALIO TAUTIEČIUS

LINKĖDAMI GAIVAUS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO DŽIAUGSMO -

kryžiumi. Tai didžiausias pager
bimas, kuris K. Bažnyčioje gali 
būti suteiktas nekatalikų tiky
bos pasauliečiui. Tai padaryta 
už režisoriaus nuopelnus iške
liant krikščioniškos meilės ir 
moralės vertybes filme “The 
Cardinal”.

• Skelbimų cenzūra. Kvebeko 
cenzorių komitetas atkreipė 
ypatingą dėmesį į filmų nemora
lų reklamavimą. Dažnai propa
gandiniuose skelbimuose tiek 
vaizdais, tiek atskirais šūkiais 
ar išsireiškimais pateikiama tai, 
ko visiškai nėra net pačiame fil
me ar pasirodo vos keletą trum
pų momentų. Komiteto pirm. 
Andre Guerin pranešė visoms 
filmų bendrovėms, jog leidimai 
rodyti filmus nebus išduodami, 
kol nebus prieš tai aprobuotos 
visos propagandinės priemonės, 
susijusios su minimu filmu.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM

• šventovė visoms tikyboms. 
Kalbėdamas metiniuose “mal
dos priešpiečiuose”, kuriuos 
rengia įstatymų leidėjų žmonos 
“Mayflower” viešbutyje, prezi
dentas Lyndon B. Johnson iš
reiškė pageidavimą, kad visos 
tikybos susitartų ir pastatytų 
šventovę-paminklą visoms reli
gijoms ir tuo pasauliui parody
tų, jog Vašingtonas yra “pamal
džių ir dievobaimingų žmonių 
sostinė”. Ta šventovė būtų “gar
bei Dievo, kurs mus visus sukū
rė”, joje visų tikėjimų žmonės 
galėtų melstis ir garbinti Kūrė
ją. Prezidentas, pabrėžė, kad vy
riausybė negal^^kibs švento
vės pastatyti; ji turi iškilti iš vi
suomenės aukų ir būti visų reli
gijų bei konfesijų žmonėms pri
einama dieną ir naktį. Preziden
tas pasakė: “Malda man padeda 
vilkti sunkią mano pareigų naš
tą, kuri yra perdidelė vienam 
žmogui.” Toliau jis priminė, kad 
vaikus reikia mokyti melstis 
pirmiausia gimtuose namuose. 
Malda yra perdaug šventas da
lykas, kad vyriausybė turėtų į 
ja kištis.

Prez. Lyndon B. Johnson pri
klauso protestantiškai “krikš
čioniškai bažnyčiai” ( Christian 
Church), kuri JAV turi apie pus
antro milijono narių. Pirmasis 
tos konfesijos JAV prezidentas 
buvo Garfield, L. Johnson yra 
antrasis. J. Gs.

Vašingtonas. — Pašto patarna
vimu naudojasi privatūs asmens 
ir įmonės, kasmet papildomai 
siųsdami 2 bil. laiškų bei siunti
nių daugiau.

Vašingtonas. — Floyd Patter
son, buv. sunkaus svorio bokso 
čempijono, pusbrolis Bernadinas 
paskirtas St. Maur’s priorijos 
Kentucky valstybėje abatu.

T. Barnabas Mikalauskas, OFM
T. Vytautas Balčiūnas, OFM

Didžiosios politinės 
kliūtys

Mūsų politinai veiksniai,' lyg 
įvykių smogtas sviedinys, rieda 
genamas įsibėgėjimo jėgos. Jie 
neaprėpė atlikti pačių svarbiau
sių uždavinių: politinės raidos 
taiklaus įvertinimo, iškylančių 
naujų-jėgų panaudojimo mūsajai 
bylai ginti nūdienėje plotmėje.

Jie perdaug laiko gaišta tarpu
savio santykiams aiškinti, kojų 
ir rankų veiksmams derinti pali
kus visai atvirą smegenų damos 
klausimą. Per ilgą tarpsnį jie vis 
dar tebejieško sau vietos, savęs 
pateisinimo, lyg tai duotų naudos 
mūsajai bylai.

Veiksnių buvimas dar nereiš
kia turėjimo tikslingos mūsų 
tautos laisvinimo politikos. Mes 
perdaug energijos aukojame mū- 
sajam politiniam sąmoningumui 
rodyti.

Daugelis pasakys: mūsų veiks
niai turi nepaprastai sunkias 
veiklos sąlygas. Jos iš tiesų yra 
sunkios, tačiau sunkesnėse sąly
gose turi būti tikslingiau naudo
jamos turimos jėgos, šiose sąly
gose negana siekti išorinės vieny
bės; turime sukurti tikslingos po
litinės veiklos vienybę. Skelbda
mi išorinę vienybę, išsiskaidome 
praktinėje veikloje. Mūsasis iš
orinio vieningumo skydas jau se
niai nebepateisina vidinio pasi
metimo, kuris jau kaikuriuos ver
čia prašyti šv. Kazimierą malonės 
suteikti politinės išminties.

Paliaubos be taikos 
sutarties

Vakariečių parama sovietams 
karo metu pravėrė vartus į cent
rinę Europą. Dar karo veiks
mams tebevykstant, Vašingtonas, 
pervertinęs vokiečių ir japonų 
galią, padarė Maskvai karinių 
nuolaidų, kurios aiškiai vedė į 
politinį * pralaimėjimą. Vakarie
čių politinis pralaimėjimas jau 
buvo ryškus tik ką nuaidėjus pas
kutiniam siaubingojo karo šūviui. 
Anuomet sovietai žinojo tikslą: 
vilkinti tarptautinių klausimų 
sprendimą, atidėlioti* sukvietimą 
tarptautinio pasitarimo, kuriame 
būtų sprendžiami politiniai klau
simai ir pasirašoma taikos sutar
tis. Maskva labai stengėsi suvirš
kinti grobį, savo kraštų atstatyti, 
o tarptautinėje politikoje palai
kyti įtampą, kuri būtų įsprausta į 
žaismingojo taikos sambūvio rė
mus. Šios politikos i karčiuosius 
vaisius patyrė ir lietuvių tauta. 
JAV, vakariečių politikos rikiuo
jama, mūsų akimis žiūrint, žinojo 
kas gera, tačiau darė kas bloga ir 
jieškojo būdų blogiui pateisinti. 
Jos žino, kad tautų laisvė yra gė
ris, jį išpažįsta, tačiau kita ranka 
Pabaltijo valstybes pastūmėjo į 
vergovę, nors ir šiandieną jų pa
vergimą laiko neteisėtu ir peik
tinu.

šios sąlygos sukūrė keistą pa
dėtį. Vidurinės ir rytinės Euro
pos politiniai klausimai liko įšal
dyti. Mūsų gi veiksniai ramiai gy
veno įsitikinimu, kad Lietuvos at
kūrimas ir lietuviškųjų žemių ap
jungimas savaime aiškus ir nie
kam nekeliantis abejonių, ši ne
lemta prielaida mūsų politinius 
veiksnius veda į kitą klaidą, bū
tent, kad šiuo metu užtenka lūku
riuoti, viltis ir pasitikėti kaikada 
Lietuvių sudarytomis sutartimis, 
nors jos palieka nemažų spragų 
sprendžiant lietuviškų žemių ap
jungimo klausimą. Iš tikrųjų gi 

kova dėl nepriklausomos Lie
tuvos šiandieną yra neatskiria
ma. nuo lietuviškų žemių ap
jungimo.
Šios srities kovoje jau seniai 

reiškiasi visi mūsų kaimynai. 
Lenkų politinė, išeivija JAV gar
siai šneka apie Vilniaus ir Lvivo 
priklausomybę Lenkijai. Ypač 
buvusio Vilniaus universiteto 
mokslininkai Londone bando pa
teisinti moksliniuose veikaluose, 
kad Vilnius turi priklausyti Len
kijai. Vokiečiai 1946 m. įsteigė 
“Goettinger Arbeitskreis”, ku
riam priklauso Karaliaučiaus uni
versiteto profesoriai ir kiti, kurie 
savo raštuose bando įrodyti Prū
sijos, t.y. Mažosios Lietuvos vo- 
kiškumą. Tos pat srities platus 
darbo baras varomas valstybinia
me Goettingeno archyve, šio dar
bo baras bus paspartintas ten pa
stačius Collegium Albertinum 
universiteto rūmus. Ten bus tę
siami 1544 m. Karaliaučiuje įkur
tojo Alberto universiteto darbai. 
Vokiečiai jau yra išleidę daugelį 
veikalų politiniams siekiams pa
teisinti.

Sovietuose etnografinių tyrimų 
darbus atlieka mokslų akademijų 
etnografijos ir istorijos institutai. 
Sovietinės Mokslų akademijos et
nografijos institutas 1951 m. iš
leido P. I. Kušnerio (Knyševo) 
dokumentuotą veikalą “Etnogra- 
fičeskije teritoriji i etnografičes- 
kije granyci” (Etnografinės sri
tys ir etnografinės sienos), šis 
veikalas, kuriame atstovaujamas 
mūsasis nusistatymas, mūsų etno
grafų nebuvo panaudotas (Mažoji 
Lietuva, 1958). Minėtame leidiny
je esama nemažai klaidų, tačiau 
jas išperka plataus masto* šaltinių 
panaudojimas ir atkirtis vokiečių 
etnografams, talkinusiems savo 
imperializmui, savo veržlai į rytus 
pateisinti. Kušnerio uždavinys ra
šyti apie “Pabaltijo pietvakarinę 
etnografinę praeitį”, vengiant net 
Prūsijos pavadinimo, nebuvo 
lengvas, nes jis negalėjo pamirš
ti rusų kompartijos politikos ki
tataučiams surusinti.

Visi išvedžiojimai pateisinami 
tautinėms sienoms ginti, tačiau 
ypatingas dėmesys kreiptinas į 
tautinius ir etnografinius įrody
mus, kurie turi būti moksliškai 
pagrįsti.

Lietuviškų žemių apjungimo 
klausimui nūnai mes dar nesame 
surikiavę savųjų ginklų. Šio klau
simo užvilkinimas yra tautinis 
nusikaltimas. Mes negalime ten
kintis protarpiais išleista viena- 
kita studija. Negana šūkių, nes 
metas atsidėti gilioms visų ginči
jamų lietuvišįBį. žemių studijoms, 
kurios turėtų Trati sutelktos Lie
tuvos sienų institute. Institutas 
turėtų suteikti mūsasias pajėgas 
studijoms ir sekti Lietuvos kai
mynų veikalus, nagrinėjančius 
lietuviškąsias žemes.

Pasistūmėjimas į rytus
Maskva pasinaudojo Vokietijos 

padalinimu savo veržlai į vaka
rus užtikrinti. Ji įgyvendino vi
sai nelauktą dalyką — užimtuose 
kraštuose įvedė sovietinę san
tvarką atsparai prieš vakariečius 
sustiprinti, šiame pokaryje ji ne 
tik nedarė jokių nuolaidų rytinė
je Vokietijoje, bet dar rytinį Ber
lyną atskyrė siena nuo vakarinio. 
Gyventojų bėgimas iš rytinės Vo
kietijos į vakarinę sustabdytas, o 
ūkinė pusiausvyra vėl atstatyta. 
Vokiečių apjungimo klausimas 
yra atidėtas iki susidarys nauja 
politinė pusiausvyra. Neva Vo
kietijai apjungti ir centrinės Eu
ropos saugumui sustiprinti, Mas
kvai įtaigojus, Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Adam Rapacki 
pasiūlė sukurti neutralią sritį 
centrinėje Europoje. Pagal šį 
planą, rusai atitrauktų savo ka
riuomenę už Nemuno, o ameri
kiečiai ir anglai turėtų savo dali
nius atšaukti iš Europos žemyno.

“Manchester Guardian” II. 27 
laidoje amerikietis Ernest O’Mel
cher paskelbė straipsnį “Taika

Savo vergijos nemato
“Daily News” vedamajame ra

šoma: “Nokolaj Fedorenko, so
vietų atstovas Jungtinėse Tauto
se, tų tautų dekolonizacijos k-te, 
šaukia, kad kolonizmas turi būti 
baigtas pasaulyje ligi 1965 m. 
galo...” Laikraščio vedamasis: 
“Gerai, sakysim, ir dar sykį ge
rai. Bet štai reikalas, skirtas Fed
dy. Toji jūsų, berneli, brangioji 
Rusija yra pasilikusi, pasaulyje 
didžiausia ir žiauriausia koloninė 
galybė. Ji laiko priespaudoje ir 
išnaudoja — ir tai daro jau eilė 
metų — Bulgariją, Čekoslovaki
ją, rytų Vokietiją, Estiją, Latvi
ją, Lietuvą, Vengriją, Lenkiją, 
Rumuniją ir kt. Taigi, jeigu da
bar Rusija palanki išnaikinti vi
sokį kolonizmą iki kitų metų pa
baigos, tai liekasi svarbiausias 
klausimas: kaip greitai Chruščio
vas šioms pavergtoms tautoms 
duos laisvę ir kuri bus pirmoji? 
Kitas klausimas: ar išlaisvintojas 
Chruščiovas paspaus savo draugą 
Peipinge Maotsetungą baigti jo 
kolonizmą šiaurės Korėjoje, Viet
name, Tibete, Albanijoje?”

Europoje”, kuriame siūlo ne tik 
svetimas kariuomenes atitraukti 
iš vokiečių žemės, bet ir Lenki
ją apkarpyti. Pomeranija, Bran
denburgo dalis ir vidurinė Silezi
ja turinčios būti sugrąžintos ry
tinei Vokietijai. Tankai pasilai
kytų tik augštutinę Sileziją, vaka
rinę Prūsiją ir Rytprūsius su Ka
raliaučiaus sritimi.

Vokiečių pasistūmėjimas į ry
tus vers lenkus kovoti ne tik dėl 
prieškarinių sienų su Lietuva, 
Gudija, Ukraina, bet ir kėsintis 
į Mažąją Lietuvą. Nūdieniai len
kų šūkiai: ' mūsų Vilnius ir Lvi- 
vas” gali tapti rytojaus politine 
programa.

Vokiečių ir lenkų pasistūmėji
mas į rytus gali Lietuvai suda
ryti naują grėsmę. Lenkiškasis 
imperializmas ir jų nepagydoma 
liga svajoti apie Lenkijos - Lietu
vos sąjungą po Varšuvos letena, 
deja, nesulaukia mūsų atsako. 
Būdami santūresni, turime ne 
šaukti, bet tylomis ruoštis ateities 
kovai. Ar mūsieji veiksniai jau
čia politinę atsakomybę, kai jie 
kalba apie šventąjį Lietuvos rei-

KRAUJU APLAISTYTA SALA
Pasaulio dėmesio centre šian

dien yra Kipro sala. Šis, palygin
ti, nedidelis žemės kauburėlis Vi
duržemio jūroje, 45 mylių atstu
me nuo Turkijos krantų, šimt
mečių tarpsnyje yra turėjęs daug 
valdovų — graikus, asyriečius, 
makedoniečius, persus, romėnus, 
turkus, britus. Didžiąją salos gy
ventojų dalį — 500.000 sudaro 
graikai; turku priskaitoma iki 
120.000.

Enosis, Makarios, Grivas
1878 m. Turkijos sultonas Kip

rą atidavė Britanijai. Didžiųjų 
pasaulio sukrėtimų metu Kipras 
buvo svarbi britų laivyno bazė. 
Po II D. karo, kai britų koloni
jos pradėjo atgauti laisvę ir ne
priklausomybę, pakėlė galvas ir 
graikų kilmės kipriečiai. Kovos 
dėl laisvės šią mažytę salą ap
laistė graikų, britų ir turkų krau
ju. * .

1950 m. Nikosijos, Limasolio 
ir kitų miestų pastatų sienas iš
margino graikiški Šukiai “Eno
sis” — sąjunga su Graikija. Bri
tams nereagavus į šiuos pasyvios 
kovos ženklus, pulkininko G. Gri
vas vadovaujami graikų partiza
nai pradėjo terorizuoti britų įgu
los karius. Pasaulinės spaudos 
puslapiuose šis buvęs graikų ar
mijos karininkas greit tapo le
gendiniu laisvės kovų didvyriu. 
Politinei kovai atvirame fronte 
vadovavo ortodoksų arkivysku
pas Makarios. Britai įtarė, kad 
jis yra tikrasis teroristų organi
zacijos EOKA vadas, kad pulk. 
Grivas tėra jo dešinioji ranka.

Tremtis ir kankinio vainikas
1956 m. kovo mėn. Kipro sa

los gubernatorius maršalas Sir 
John Harding, nematydamas ki
tos išeities, įsakė suimti arkivysk. 
Makarios ir ištremti jį į Seychel
les salas Indijos vandenyne. Tai 
buvo klaidingas ėjimas, iššaukęs 
dar drąsesnius EOKA organizaci
jos žygius, didesnį kraujo pralie
jimą, o tremtis arkivysk. Maka
rios, kaip ir galima buvo tikėtis, 
padarė politiniu kankiniu. Viešo
ji pasaulio opinija atsisuko prieš 
britus.

1957 m. arkivysk. Makarios bu
vo paleistas su sąlyga, kad jis ne
grįš į Kiprą ir neaudrins jau ir 
taip krauju pritvinkusios atmos
feros. Tai buvo pirmasis graikų 
kilmės kipriečių laimėjimas. Pa

“Vargiai mes galim tikėtis pa
matyti šį tautų padarą į laisvę, 
apie kurį šaukė Feddy Fedoren
ko”.

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS „
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

MŪSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

BOLTOH
ALBION

TORS

JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namą teL RO 2-24Ū7 TeL Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai ii Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginiu dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba Iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:

HWY

Jie sako
N. Chruščiovas: “Būtų tikrai neišmintinga nepasinau

doti užsienio išradimais tik dėlto, kad jie buvo atrasti ar pa
gaminti kapitalistiniuose kraštuose. Ir Leninas sakė, kad nė
ra jokia gėda pasimokyti iš kapitalistų.”

Populiarieji “Beatles”, paklausti, kaip jie patys save 
vertina: “Vidutinškai. Mes apgaudinėjame jus, apgaudinėja
me ir patys save. Mes į nieką rimtai nežiūrime, išskyrus pi
nigus.”

Richard-Cushing, Bostono kardinolas: “Kalbos, kad nie
kas nebus išganytas už Bažnyčios ribų, yra nesąmonė. Kris
tus nemirė ant Kalvarijos kalno tik už tam tikrą mažą grupę 
žmonių.”

Maskvos gyventojas, paklaustas, kokie bus 1964 m.: 
“Blogesni, negu 1963, bet geresni, negu 1965.”

Kun. B. Krištanavičius, S J: “Taip, žmogus yra mažas. 
Mažas ir didelis. Žmonės, kurie 1939 m. laikė save dideliais, 
kuriuos sekė minių minios, 1945 m. tapo maži.”

Lyndon Johnson: “Jei du žmonės dėl ko nors sutinka, 
tai dėlto, kad vienas jų galvoja už abu.”

Adolfas Mekas: “Aš turiu tris ambicijas. Pirma: aš no
riu vairuoti traktorių; antra: aš noriu aplankyti Aliaską; tre
čia: aš noriu diriguoti 120 instrumentų orkestrui. Nenoriu 
šių ambicijų išpildyti pergreit, nes po to aš nebeturėsiu ūpo 
gyventi...”

VYT. KASTYTIS

stebėjęs pasaulio opinijos povei
kį britų politikai, arkivysk. Ma
karios tęsė kovą už Kipro ribų. 
Ovacijas jam kėlė graikai Atė
nuose, Niujorke ir net pačiame 
Londone. Į augantį arkivyskupo 
populiarumą teko atsakyti politi
nėmis nuolaidomis ir netgi dali
niu pralaimėjimu. 1959 m. vasa
rio 19 d. Zueriche suinteresuoto
sios šalys — Britanija, Graikija 
ir Turkija pasirašė sutartį, sutei
kiančią politinę nepriklausomy
bę Kipro salai. Tų pačių metų ko
vo 1 d. tremtinys Makarios grįžo 
į Kiprą ir greit buvo išrinktas 
prezidentu.

Dvilypė respublika
O f i c i a 1 iai nepriklausomybė 

Kipro respublikai buvo suteikta 
1960 m. rugpjūčio 16 d. Pagal 
Zuericho sutartį paruošta konsti
tucija viceprezidento postą atida
vė turkui ,dr. Fazil Kuchuk, į 50 
narių parlamentą įvedė 15 turkų 
atstovų ir turkams užtikrino 30% 
valstybinių tarnybų. Pusiausvyrai 
tarp salos gyventojų išlaikyti 
Graikija į Kiprą įvežė 950 savo 
karių, o Turkija — 650. Britai, 
savaime suprantama, pasilaikė 
karines bazes. Taigi, šios trys 
valstybės prisiėmė pilną atsako
mybę už tolimesnį Kipro likimą.

Nepriklausomybės atgavimo 
dieną arkivysk. Makarios džiūga
vo: “Mes laimėjome! Kipras lais
vas. švęskite, mano broliai, išdi
džiai pakeldami galvas į dangų!” 
šiuos džiaugsmo šūkius greit už
temdė per šimtmečius tarp grai
kų ir turkų įsigalėjęs antagoniz
mas, nuoširdesnio bendradarbia
vimo stoka. Graikai neįstengė už
miršti savo didžiausio troškimo 
— sąjungos su Graikija, o turkai, 
matydami penkeriopą graikų per
svarą, įtarinėjimų skraiste apsu
po kiekvieną graikiškosios Kipro 
vyriausybės žingsnį. Su dideliu 
vargu sulipdytas konstitucijos ve
žimas sustojo vietoje. Tokioje at
mosferoje pakako degtuko įžieb
ti prigesusiai neapykantos ug
niai. Degtuku buvo prez. Maka
rios pasiūlymas reformuoti kons
tituciją, kuri turkų mažumai tei
kia garantijas, neleidžiančias 
Kipro graikams savaip tvarkyti 
kraštą. Turkams atsisakius, grai
kai iš palėpių pradėjo traukti 
tuos pačius medžioklinius šautu
vus, kuriais kadaise buvo šaudo
ma į britus.

Katė glostoma prieš plauką
Susidariusią situaciją geriau

siai apibūdino vienas graikas bri

tų karininkui: “Mes, graikai, esa
me kaip katė — jeigu mus glos
tysite paplaukiui, mes jums ati
duosime savo širdis, bet jeigu jū- 
sų ranka pabrauks prieš plau
ką ...” Britų kariuomenė atsidū
rė nepavydėtinoje būklėje: Zue- 
richo sutartis buvo įpareigojusi 
laikytis visiško neutralumo, ta
čiau sunku yra stebėti, kai dau
guma naikina mažumą, ir likti 
neutraliam. Pasisakymas už vie
ną ar kitą pusę neįmanomas, nes 
ir Graikija, ir Turkija yra Atlan
to S-gos nariai. Graikijos ar Tur
kijos kariuomenės išsikėlimas 
Kipre sulikviduotų visą pietinį 
Atlanto S-gos sparną. Laikyda
miesi neutralumo, britai pradėjo 
jieškoti kompromisinio sprendi
mo — buvo pasiūlyta į Kipro, sa
lą įvesti Atlanto S-gos valstybių 
kariuomenės dalinius.

Makarios pasirenka ENOSIS
Prez. Makarios atsisakė komp

romiso. Jam aišku, kad Atlanto 
Sąjunga geriausiu atveju steng
sis grąžinti Zuericho sutarties * ‘ 
raides, kai tuo tarpu graikų kil
mės kipriečių širdyse vėl yra nu
budęs Enosis — susijungimo su 
Graikija šūkis. Šiam uždaviniui 
įgyvendinti žymiai palankesnė 
dirva Jungtinių Tautų priežiūro
je. Joms nerūpi Atlanto S-gos li
kimas. Siekdamos taikos išlaiky
mo, JT gali sutikti su Kipro sa
los padalinimo mintimi ,o gal net 
iškraustyti turkų mažumą į Tur
kiją. Prez. Makarios kreipėsi į JT 
Saugumo Tarybą. Tai buvo atvi
ras smūgis Britanijai, JAV ir At
lanto S-gai. Jungtinės Tautos 
prez. Makarios ėjimą sutiko gana’ 
skeptiškai, nes jau daug metų 
tarptautinė kariuomenė budi Ga
zos juostoje tarp žydų ir arabų, 
o sprendimo nematyti. Sunku ti
kėtis, kad greitu laiku JT dali
nius galima būtų atitraukti iš 
Kongo. Šios operacijos ir sovieti
nis jų boikotas JT yra pavertęs į 
išmaldos prašančią organizaciją. 
Finansiniai nedatekliai kasdien 
didėja, palikdami vis stambesnes 
skyles organizacijos biudžete.

Prez. Makarios į pagalbą atėjo 
Turkija, negalėdama ramiai ste
bėti savo tautiečių žudymo Kip
ro saloje. Jos grasinimas pradėti 
salos invaziją sujaudino didįjį JT 
kariuomenės šalininką L. B. 
Pearsoną. Rekordiniu laiku Ka
nados kariuomenės daliniai nu
sileido Nikosijos aerodrome. Jo 
pavyzdžiu, nors mažiau skubėda
mi, pasekė ir kitų valstybių atsto
vai. Tačiau JT kariuomenės pa
siuntimas į Kiprą, deja, dar nė
ra problemos išsprendimas, o tik 
jos sprendimo atidėjimas.
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Kotryna Grigaitytė

— Ar manai praleisti Velykas Kaune? — 
trukteli kažkas ją už pečių ir apsuka univer
siteto koridoriuje prie skelbimų lentos.

— Miesčionis..., — pasipiktina Vilija. 
— Kokios čia Velykos Kaune! Važiuoju į tė-

— O man visur tėviškė, — lyg ir juokais 
nusiskundžia kolega Rimas.

— Sakyk, kodėl tau parūpo, kur praleisiu 
šventes? — šypsosi ji.

— Matai, gaunu du abonentinius bilietus. 
Norėjau tave pakviesti į teatrą antrą Velykų 
dieną.

— Ačiū, Rimai. Gal kitąkart. Palauk!... 
Jei būtų proga, ar norėtum Velykas praleisti 
kur nors kitur, ne namie? — taria ji, pakėlusi 
akis į viršų — tas dideles pilkai mėlynas 
akis, pati būdama mažo ūgio ir dailiai apvali.

— Ar, kolege, klausi tik taip sau, ar turi 
kokį sumanymą? Aš, matai, esu labai kon
kretus.

— Man tėvai visuomet liepia parsivežt 
šventėms kokį nors draugą, — sako ji drąsiai.

— Draugą ar draugę? — kiek palinkęs į 
ją, šelmiška šypsena laukia atsakymo.

— Koks tau skirtumas, jei kviečiu? — 
trukteli pečiais. — Namie yra du broliai di
deli padaužos ir dar kaimynystėj gyvena bu
vusių mano klasės draugių. Gal nebus nuo
bodu?

— Taip ir ištarškei viską, kaip motoriu
kas. Belieka tik padėkoti, nes mintyse jau esu 
tavo tėviškėlėj, — papurto ją už abiejų rankų.

— Puiku! — nudžiunga ji. Tiesa, kam ati
duosi tuos abonentinius?

— Tokiai fuksei; tikrai pusseserei, — su
sigriebia.

. — Kažin...,—suabejoja Vilija primerk
dama akį. Žvilgteli į laikrodį. — O, jau man 
laikas skubėti į seminarą. — Dar matysimės, 
-— pamojuoja toldama. •

“Tikra humanitarė, — mąsto jis. — Palie
ka sumišusį ir nubėga... Du broliai dideli 
padaužos, buvusios klasės draugės... O save 
taip ir apeina lyg niekur nieko”.

Jis beveik pasišokinėdamas nubėga apa
čion palošti stalo teniso. Lena jau prieš pen
kiolika minučių ten nuėjo. Nėra partnerio. 
Treniruojasi viena.

— Pagaliau atsiradai, — meta priekaiš
taujantį žvilgsni liesa juodbruvė.

— Tiek daug skelbimų lentoje ...
— Mačiau, mačiau kaip juos skaitei, ne

galėtum išsiginti, — šypteli pusseserė. — Iš 
viso, ko čia teisininkams landžioti pas hu
manitarus. Turite gi savo universiteto rūmus,
— šaiposi ji.

— Argi nežinai? Mergaičių pasižiūrėti. 
Tokių dailių pas mus nėra.

— Taip "ir sakyk, — šūkteli Lena mesda
ma sviedinuką^ — Ar ateisi pas mus Velykų 
pusryčiams? Mama liepė paklausti. Todėl sku
bu perduoti jos prašymą, kad neužmirščiau. 
Vizituotojų ji nelauks. Bus tik pakviestieji. 
Ji iš anksto nori žinoti, kiek bus svečių.

— Kaip tada, jei kas nors ims ir užeis?
— teiraujasi Rimas.

— Nuo kalno gerai matyt, kas ateina. Ne
įsileis, ir tiek.

— žiauru, — šūkteli jis atmesdamas svie
dinuką.

— O girtus įsileisti tai ne žiauru? Nusi- 
vizituoja gerai kaikurie ... Tėvai nenori, kad 
jų vaikus piktintų. Dėdė su dėdiene kuria 
naujus papročius," — nuskamba paskutinis 
sakinys tarp nuolatinio sviedinuko takšnoji- 
mo. Ji pirmoji padeda raketę.

— Eime, Rimai, užvalgyt į “Pieno Cent
rą”. Aš užfundysiu. Gerai?

— Ne, ačiū labai, Lena. Tikrai ne!
— Žinau, Rimai, tu alkanas. Tu dažnai 

’esi alkanas. Nėišsiginsi. Iš viso, kaip tu gali 
pakęsti tokį gyvenimą ... sandėlio kampe?

— Tai kas! Juk- ten nešalta. Net keturi 
karšti vamzdžiai. Pagaliau, tai nėra sandėlio 
kampas, o išmūrytas mažas kambarėlis pus
rūsyje. Langas, tiesa, nedidelis, bet į pietus. 
Užtenka ir saulės. Man atrodo, kad turėti 
tokį kambarį ir dar beveik už nieką, tai pra
banga. Ar nė?

— Tai kiek tu moki už jį?

SVEIKINAME

VISUS PARAPIJIEČIUS,

GERADARIUS IR

BIČIULIUS

KRISTAUS PRISIKĖLIMO

ŠVENTĖS PROGA

IR LINKIME

NUOLAT GYVENTI

PRISIKĖLIMO DVASIA -

Jo čia nėra...

Jis prisikėlė ...

Iliustracijos dali. V. Bnckaus

— Padirbu kasdieną valandą, dvi valan
das, pakuodamas dėžes, ir viskas. O koks yra 
kartais malonumas gyventi, kai aplink kvepia 
spaustuvės dažai, dieną ir naktį ūžia maši
nos; perskaitai knygas, kurios dar nespėjo 
pasirodyti knygyno vitrinose. Visa tai tiesiog 
palaima, miela sese!

— Na, papasakok dar daugiau apie tą 
savo vadinamą kambarį.

— Turi minty jo apstatymą? Ar ne? Ne
toks jau blogas ir to kambario apstatymas. 
Truputį aplankstyta geležinė lova; senas ra
šomasis stalas, kuris jau turėjo būti išmestas; 
prie rašomojo turiu patogią kėdę su žaliu, 
nublukusiu veltiniu, tinkamu svečiams sėdėti. 
Paprastai ją ir užleidžiu svečiams, o pats sė
duosi ant medinės dėžės, kurioje sudėta be
veik visa mano manta. Tiesa, drabužiai suka
binti ant sienos ir dar marška uždengti. Kny
goms lentynas pats pasidariau. Turiu neblogą 
elektrinę plytelę kavai išsivirti. Lova visada 
yra švariai paklota. Ačiū dėdienei: turiu pa
galvę, antklodę ir oranžinę lovatiesę su bal
tais kutais. Niekam neleidžiu sėstis ant lo
vos. Tą gerą paprotį tikrai išsinešiau iš tavo 
namų.

Jei aplankysi kada mane su drauge, už
teks vietos atsisėsti: atnešiu dar vieną medi
nę dėžę, užtiesiu ją gražiu popierių, kurio čia 
niekada netrūksta. Mat, kaip patogu sandė
lyje gyventi.

— Taip, taip, broli! Labai graudi ši tavo 
litanija. Manau, blogai padarei išėjęs iš ma
no tėvu.

— Aš, žinoma, pasielgiau labai nedėkin
gai. Bet ten man buvo kalėjimas. Todėl ir 
profesiją pasirinkau ginti žmones nuo kalė
jimo, — nusijuokia jis. — Atleisk, perdaug 
pasakiau, bet atvirai. Blogiausia, kad tas re
žimas buvo taikomas man, kaip girtuoklio 
tėvo vaikui, kuris nieko bendro neturi su tė
vo kaltėmis. Jis, girtas būdamas, kartą griu
vo ir užsimušė. Tu turbūt žinai apie tai. Bet 
jis tada jau buvo palikęs mano motiną, ku
riai, gydant spuogą ant smilkinio, įvyko krau
jo užkrėtimas ir ji, tėvą palaidojus, neužilgo 
mirė. Tada aš buvau tik devynerių metų, o tu 
— šešerių. Tu, Lina, buvai vyriausia iŠ trijų 
vaikų, kol neatsirado dar vienas... Tada jau 
aš buvau vyriausias iš visų. Mano tėvo nuodė
mės uždėjo tam tikrą naštą, kurią aš, būda
mas nepilnų devynerių metų “vyras”, turėjau 
kantriai nešti: prižiūrėti mažesniuosius, 
šluostyti jiems nosis ir dar kaiką... Nesaky
čiau, kad tai man patikdavo, bet argi dykai 
valgysi kitų uždirbtą duoną. Mano motina 
mane labai mylėjo. Ir ką ji būtų bepadariusi, 
ji man liks visada šventu prisiminimu. Tėvo 
nekenčiau. Skaudu taip sakyti, bet tiesa. Ge
rai atsimenu, kaip jis, nekartą prisigėręs, 
grįždavo namo, puldavo mamą,'o ta, mane 
pasigriebusi, nežinodavo ir kur gelbėtis: bėg
davo pas kaimynus, j ieškodavo saugesnės vie
telės kapinėse, esančiose netoli mūsų namų...

— Visi tie darbeliai, — tęsia jis po tylos 
valandėlės. — būtų dar nieko, bet aš negalė
jau pakęsti tos paniekos, to kiekviena proga 
pabrėžimo, kad niekur netiksiu, kad savo el
gesiu būsiu jiems gėda, kaip ir mano tėvas. 
Bijojo mane net pro duris išleisti, kad su vai
kais nesusitikčiau, blogai įtakai nepasiduo- 
čiau tartum.tik tokia Įtaka man būtų rūpė
jusi. •

Taip ir smilkau aš toj “Augštojoj Fredoj” 
tarp keturių sienų, tame kieme su daržu. Pas
kiau. žinai, ir ūsai pradėjo kaltis. Gerokai bu
vau paaugęs. Ta visa aplinka darėsi, dar siau
resnė ir klaikesnė. Noras turėti draugų, drau
gių vis labiau augo ir brendo. O tas režimas 
nesvelnėjo. priešingai! Tai. matai. Juk tu, Le
na, tuos “muštravojimus” atsimeni? Paga
liau tavęs tai nelietė, nes aš buvau jų globo
tinis nevertos kilmės... Tu gimei iš gerų, 
dorų tėvų. O aš?

— Atleisk, Lena, bet aš norėjau bent kar
tą išsikalbėti su tavim. Tu nebuvai man bloga. 
Mudu labai retai tesusipešdavom, nedažnai ir 
susipykdavom. Na, tiek to! Dabar tau, ma
nau, yra aišku, kodėl aš, baigęs gimnaziją, 
tuoj palikau savo globėjų namus.

— Bet tu esi gabus ir darbštus. Galėtum

Toronto Tėvai Pranciškonai

stipendiją gauti u* lengviau gyventi, — įsi
terpia Lena.

— Nenoriu niekieno malonės. Užteks! Ką 
atsieksiu — atsieksiu, Dievui padedant, tik 
savo jėgomis ir darbu. Gana man jau. ir to, 
kad universiteto vadovybė nereikalauja moks- 
lapinigių.

— O visdėlto: kaip bus su Velykomis? —
atsidūsta pusseserė.

— Ačiū už kvietimą. Mielai ateičiau pus
ryčių Velykų rytą. Sandėlio kampe pusryčiau
ti su pelytėmis lyg ir nepritiktų tokia proga. 
Pasiilgstu ir savo mažųjų brolių, ir dėdės, ir 
dėdienės. Suprantu, nelengva jiems buvo glo
boti primestą vaiką: kaip beseikėsi, svarstyk
lės vis savam svyra ... Nepykstu už tai. Ačiū 
dar kartą! Užbėgsiu aplankyti šiaip kurią die
ną. Na, lik sveika. Aš dar palauksiu tos blon- 
dinukės, kuri mane pakvietė šventėms į savo 
tėviškę.

— Gerai, Rimai! Lauksime! Mes tau liko
me skolingi daugiau negu maniau.

Apmąstydama pašnekesį, Lena lėtai užsi
deda baltą studentišką kepuraitę ir, nulei
dusi galvą, iškiūtina.

Vilija pati atvažiavo i geležinkelio stoti 
svečio parsivežti. Balta skarelė plevėsuoja ant 
jos kaklo, vėjas taršo geltonų plaukų bangas. 
Aplink taip gaiviai ošia pavasaris, kuri Ri
mas pirmą kartą gyvai pajuto; o gal jam tik 
taip’ atrodo sėdint šalia linksmos, vėjo nu
rausvintais skruostais mergaitės. Ji stipriai 
laiko vadeles ir botagu ragina atkaklų širmį.

Kietasprandžio širmio karčiuose švilpia 
vėjas, bričkelė lyg pasišokinėdama rieda gru
boku plentu. Viskas čia nuostabu, neįprasta: 
vieversėlio giesmė, laukų tyla, užtvindanti vi
są buitį nepatirtu švelnumu; nebegirdėti 
spaustuvės ūžesio, kuris kartais net į kaulus 
Įsigerdavo.

— Na, miesčioniuk, ar nenorėtum šito 
“meno” pasimokyti — truputi pavažnyčioti, 
— primeta jam vadeles ir botagą, pasukus jau 
iš plento. — Čia tau bus po apmąstymų ir ro
mantikos. Žiūrėk, kad kartais griovyje neat- 
sirastume.

Pirmą kartą čia jam toks “menas” pasitai
kė. Pagaliau išsipildė jo vaikystės svajonė 
valdyti arklį. Išsipildė ... O jis tik rausta va
deles laikydamas, tik seka kiekvieną arklio 
judesį taip, kad, rodos, jis neturi laiko nei 
šypsotis, nei įspūdžiais dalintis. O ji, tai pa
svyra jo pusėn, tai petį priglaudžia, lenkiant 
pravažiuojančius ir dar siauram kely. Jo vi
sas dėmesys arkliui ir vadelėms, o jos — 
svečiui, kuri kalbina laisvai, paprastai; beveik 
kas antrą, trečią sakini palydi skardžiu juoku, 
kuri išbarsto drungnas pavasario vėjas laukų 
platybėse.

★ ★ *
Survilų ūkis prie pat miesto, tuoj už kle-

JEI NEPAMATYSIU JO RANKOSE

(Atkelta iš 1 psL)
no Viešpats ir mąno Dievas” grei
čiausia slypi toks pat nusižemini
mas, kokį kadaise buvo išreiškęs 
centurijonas: “Viešpatie, aš ne
su vertas, kad įeitum ...” Be to, 
mūsų nuomonę paremia ir paties 
Jėzaus pabarimas: “Pamatei ma
ne, Tomai, ir įtikėjai ,...” Reiš
kia, Tomas Jėzų ir Jo žaizdas tik 
pamatė. Nes jeigu jis jas būtų ir 
palietęs, tai Išganytojas jam’ ir 
tai būtų priminęs.

O jeigu jis jas ir palietė, tai 
greičiausia jau po to, kai jis Jį 
atpažino ir pagarbino: “Mano 
Viešpats ...” Betgi tokį veiks
mą jau tektų skaityti ne kaip įsi
tikinimo motyvą, bet kaip maldą, 
kaip dar gilesnį pagarbinimą Jo 
garbe spindinčio kūno.

Laisvai vertė A. K.
Vertėjo pastaba
Kalbant apie Jėzaus pasirody

mus, lygiai, kaip ir apie daugelį 
kitų Jo gyvenimo įvykių ir faktų, 
tenka pastebėti, jog nevisi evan
gelistai vienodai juos perteikė. 
Mažiausiai pasirodymų sumini 
Matas ir Lukas — vos po du. Bet
gi iš tų dviejų tik vienas yra 
bendras, būtent: pasirodymas 
vienuolikai apaštalų; antras — vi
siškai skirtingas: Matas aprašo 
pasirodymą Marijai Magdalenai, 
Lukas plačiai ir vaizdžiai pasako
ja apie Kristaus pasirodymą 
dviem mokiniam, keliaujantiem į 
Emmaus miestelį. Tokiu būdu iš 
šių dviejų evangelistų mes suži
nome tris skirtingus pasirody
mus. Apie pastaruosius tris kal
ba ir evangelistas Morkus. Tokiu

būdu jis šiuo atveju nieko naujo 
neatskleidžia.

Daug reikšmės Jėzaus pasiro
dymams teikia evangelistas Jo
nas. Jis, kaip paskutinės evange
lijos autorius, patikslino pirmą
sias tris evangelijas, plačiau ap
rašydamas ir pateikdamas naujų 
įvykių. Jis aprašo keturis pasiro
dymus, kurių du yra pakartoti iš 
kitų evangelijų tik labiau išplės
ti, ir pateikia du visai naujus: pa
sirodymą visiems mokiniams, ku
rių tarpe buvo ir Tomas, ir pasi
rodymą prie Tiberi j ados ežero. 
Evangelistas Jonas tačiau nemi
ni Jėzaus pasirodymo Emmaus 
mokiniams. Matyt, dėlto, kad jis 
išsamiai aprašytas Luko, ir Jonas 
nieko neturėjo prie jo pridėti.

Tokiu būdu oficialiai evangeli
jose aprašytus randame penkis 
Jėzaus pasirodymus nuo Jo iš 
mirusiųjų prisikėlimo iki dan
gun žengimo dienos. Bet galima 
manyti, kad jų bus buvę daugiau, 
tik jie evangelistams galėjo būti 
nežinomi arba gal net ir pamirš
ti, nes juk evangelijos parašytos 
40-80 metų laikotarpyje nuo Jė- _
zaus mirties. Sakysime, net iri savo už komunistų sąrašą.

bonijos laukų ir už kokio pusės kilometro nuo 
plento: nedidelis ūkis, bet gražiai sutvarky
tas. Gyvenamasis namas yra naujas, erdvus 
su įrengtais salkose kambariais svečiams mie
goti. Salionas ir valgomasis apstatytas visai 
miestiškai. Vilijos tėvas yra banko direkto
rius, o motina — agronome. Vyresnysis sū
nus studijuoja Dotnuvoje, jaunesnysis dar 
lanko septintą gimnazijos klasę.

Parvežusi svečią ankstyboj Didžiojo šeš
tadienio popietėj, netrukus pati įsijungia į 
prieššventinį moterų darbą, o Rimą palieka 
savo brolių ir tėvo globoje. Jiems besišneku
čiuojant, šeimininkas ima ir paklausia:

— Sakykit, ponas Žieduoni, ar jūsų tėvo 
vardas nebuvo kartais Timotiejus?

Taip staiga užklaustas svečias parausta ir, 
nervingai suėmęs kelnių kantus ties keliais, 
trukteli juos kiek į viršų.

— Taip ... Tai... mano tėvo vardas, —
prisipažįsta nedrąsiai. ;• ~

— Sakau, aš įžvelgiau panašumą į anų 
dienų Timotiejų, kurį mes klasėje tiesiog 
Timka vadindavom.

— Ar jūs pažinojote mano tėvą? — dar 
labiau nustemba Rimas.

— Ne tik jį pažinojau, bet buvome drau
gai: tik ne čia, o ten, kur buvau gimęs ir mo
kiausi, — gyvai ima aiškinti šeimininkas. — 
Tai bene bus didžiausias herojus mūsų gimna
zijos istorijoj. Tik per savo heroizmą jis varg
šas labai ir labai nukentėjo. Tolimesnis jo 
gyvenimas liko man beveik nežinomas.

Survila susimąsto ir, krapštydamas pyp
kelę, nutyla.

— Ar galėčiau, ponas Survila, išgirsti apie _ ..
savo tėvą tai, ko dar aš nežinau: ką žinau —. senoj aplink bažnyčią. Atrodo, kad ir pate 
nieko j^ero.

— Ar jis niekad nepasakojo, kaip jis gel
bėjo vieną klasės draugą? — pakėlė galvą 
šeimininkas.

— Niekados. Pęrmažas gal tada buvau to
kioms pasakoms.

■— Buvo šitaip. Ūkininko sūnus, pavarde 
Kurzonis, gyveno su kitais gimnazistais pas 
vieną našlę. Ji juos prižiūrėdavo, maitindavo 
iš ūkių atvežtais produktais. Tai buvo jos pra
gyvenimas. Bet ne tai svarbu. Mokslas tam 
Kurzonių Petreliui nesisekė. Jo tėvas buvo 
nežmoniškai griežtas, tiesiai sakant — tikras 
kaimietis despotas: buko proto, savanaudis. 
Jis leido vaiką mokytis, kad anas, baigęs 
mokslus ir gavęs tarnybą, pakeltų jo susmu
kusį ūkį. Jei tik Petrelis gaudavo blogų pa
žymių, tėvas vaiką taip išvanodavo, kad net 
baisu" apie tai pagalvojus. Aš gyvenau prie
miesty gretimam name ir tas egzekucijas ge
rai žinodavau. Apie tai papasakodavau savo 
draugui Timkai. O Timka tada buvo pažiba ne 
tik šeštos klasės, bet ir visos gimnazijos: gra
žios išvaizdos, pirmas mokinys klasėje, vai
dinimams dekoracijų piešėjas, na, ir geras 
sportininkas, žodžiu" vyrukas, kuriam labai 
retai kas galėtų prilygti.

Ponas Survila įsikanda pypkutę ir, užtrau
kęs riebų dūmą, tęsia toliau.

— Taigi, šeštoje klasėje tada ... Mokslo 
metai artėjo prie pabaigos. Petrui Kurzoniui 
grėsė pasilikimas antriems metams arba po
ra pataisų vasarai. O mokydavusi vargšas, 
kiek galėdamas: ar iš tos baimės bala ži
no, o mokslas neidavo jam į galvą ir tiek.

— Na, dabar tai bus, — tariau kartą Ti
motiejui. — Užmuš ji tėvas.

— Reikia ką nors daryti, — susirūpino 
Timka.

— Bet ką? — palingavau galvą beviltiš
kai; — Svarstėm, tarėmės mudu, kol pagaliau 
jis rado išeitį: prisitaikius prie klasės die
nyno ištaisyti pažymius. Nors ir pro langą rei
kėtų lįsti nakties metu į mokytojų kambarį, 
jis pasiryžo tai padaryti. O šiaip Timka vi
sada būdavo teisingas vaikinas. Bet šį kartą 
jis nutarė kitaip pasielgti. Jis turėjo stebuk
lingą ranką kitų parašams padirbinėti. Taip 
persiėmęs vargšo Petrelio nelaime, įslinko 
kartą į mokytojų kambarį laisvos painokos

, metu, kai ten nebuvo nei vieno mokytojo ir 
sargas buvo kažkuo užsiėmęs.

— Timka pripuolė prie dienyno ir viską 
sutvarkė. Bet... Paskutiniu momentu, ne
spėjus užvožti ir dar tebelaikant pieštuką, jį

pačiupo pate direktorius. Byla buvo ilga ir 
sudėtinga. Niekas nenorėjo išvaryti Timkos 
iš gimnazijos. Buvo jam pasiūlyta nurodyti 
pažymius, kuriuos jis ištaisė, tada jis galėsiąs 
pasilikt gimnazijoj, sumažintu elgesio pažy
miu. Bet jis drąsiai pareiškė: “Tada aš nepa
siekčiau tikslo”. — Po to jis buvo išmestas iš 
gimnazijos su “vilko bilietu”, t.y. be teisės 
įstoti į kitą gimnaziją.

— Mano tikslas buvo išgelbėti tą nelai
mingąjį ir aš tai padariau, — pasakė man 
slėpdamas savyje susijaudinimą.

— Labai buvo gaila Timkos. Mergaitės 
verkė, berniukai buvo tartum priglušinti jo 
heroiškumu ir kartu visi skaudžiai pergyveno 
jo paties nelaimę. O jis, pakelta galva, atsi
sveikino su draugais ir gimnazija. Tai buvo 
provincijoj. Kaune gyveno jo vyresnysis bro
lis, turintis kažkokią menką tarnybėlę. Ten 
ir iškeliavo visų mūsų mylimas Timotiejus.

— Po kelerių metų sutikau jį kartą Kau
ne. Buvo jau vedęs, toks suvargęs. Matyt, 
perjaunas pasiėmė tą naštą. Sakėsi dirbąs 
spaustuvėje kaip raidžių rinkėjas. Nusiskun
dė, kad jo svajonių sparnai jau amžinai pri
segti prie žemės. O svajodavo jis būti archi
tektu, aplankyti žymiausias pasaulio vietas, 
siekiant savo profesijos meno viršūnių. Taip 
ir žlugo tos visos svajonės, — atsiduso pasa
kotojas. — Ir kas galėtų tikėti, kad’ vieną 
dieną likimas blokš į mano glėbį tikrą ir vie
nintelį Timotiejaus sūnų, — entuziastingai 
suplojo svečiui per petį pakildamas iš fotelio. .

Dar niekad čia taip linksmai neskambėjo 
Aleliuja, kaip per šias Velykas! Rimas regi 
skaidrų ir gerą tėvo veidą visoj procesijos ei

te vaš čia kartu eina, apsuptas Survilų "šei
mos... Šventoriuje uosiai ošia švelniu "žalu
mu, o jų permatomose šakose vikriai nardo 
paukščiai.

Po iškilmingų pusryčių, kai šeima išsi
skirstė, o salione liko tik Vilija, Rimas iš
drįso paklausti:

" — Sakyk, Vilija, kodėl pakvietei mane 
Velykoms?

— Todėl, kad tu našlaitėlis, mano bran
gusis, — ištaria švelniai, suimdama į savo 
delnus abu jo žandus.

— Ir daugiau nieko..., — taria jis liūd
nokai, glausdamas prie lūpų jos rankas.

— Nežinau... Pirma maniau, kad tik dėl
to pakviečiau tave Velykoms.;. Procesijoj, 
einant aplink bažnyčią, man atrodė, kad tu... 
įaugai į mūsų tarpą.

Vilija šypsosi, o ašaros sublizga akyse. Ji 
paslepia veidą ant jo krūtinės... Velykos! 
šiltos ir giedrios buvo tos Velykos...

mūsų laikų akimis žiūrint, atro
do, kad Jėzus turėjo pasirodyti ir 
savo Motinai. O gal Jis pasirodė 
net ir savo pasmerkėjams? Kad 
apskritai nevisi Jėzaus gyvenimo 
Įvykiai ir Jo darbai yra surašyti 
evangelijose, patvirtina ir pats 
evangelistas Jonas.

Iš pirmo žvilgsnio galėtų atro-

Pasak “New York Times” Ita
lijos pramonininkas Renata Crot- 
ti, gyvenąs komunistų apylinkės 
širdy, siunčia komunistus ir kitus 
pažįstamus už geležinės uždan
gos apmokėdamas kelionės ir ki
tas išlaidas, su sąlyga, kad grįžę 
trumpai parašytų savo matytus 
Įspūdžius.

Rusų komunizmu Crotti susi
domėjo, kai po II D. karo 56% 
jo įmonės darbininkų Carpi mies- 

Įto (50.000 gyv.) rinkimuose bal- 
onvn už knmiini.otn osrnša

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.
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dyti, jog šitoks evangelijų nevie
nodumas Įvykių perteikime silp
nina jų istorini pagrindą, betgi 
iš tikrųjų yra atvirkščiai. Juk ke
turi evangelistai rašė Jėzaus 
mokslą dėlto, kad vienas kitą pa
pildytų, atseit, Jo pareikštas tie
sas išsamiau atskleistų.

Sugrįžę iš Rusijos 
nebenori komunizmo

Jis pats 1959 ir 1961 m. lankė
si Sov. Sąjungoje ir savo Įspū
džius papasakojo savo Įmonės 
700 darbininkų. Kadangi darbi
ninkai nepatikėjo, Crotti tarė: 
“Važiuokite patys pamatyt, ap
mokėsiu kelionę”. 10 darbininkų 
nuvažiavo 1962 m. ir 29 pernai 
rugpjūty; daugumas jų nusivylė 
pamatę sovietinių darbininkų 
būklę: mažos algos, augštos gami
nių kainos, gaminiai menkos ver
tės. prastai pagaminti, gyvena 
susigrūdę mažuose butuose ir t.t. 
Vienas darbininkas, perplėšęs ko
munistų partijos išduotą nario 
kortelę atsiuntė parodyti, kad jis 
nebetiki sovietinio korfiunizmo 
gerumu.

Po pirmosios kelionės vietinė 
komunistų partija uždraudė savo 
nariams naudotis Crotti malone 
— jo lėšomis vykti i Sov. Sąjun
gą. Crotti šiemet vasarą mano 
100 darbininkų pasiųst pamatyt 
sovietinio komunizmo tvarkos ir 
darbininku būklės.

Pakruojietis

R.M.N.Pt
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lietuvos komunistai minėjo sovieti

nės armijos 46-tąsias metines. Iškil
mės gerokai skiriasi nuo tų, kurias 
kadaise turėdavo nepriklausoma Lie
tuva. Vilniuje padėti vainikai prie 
gen. Černiachovskio paminklo ir An
takalnio karių kapinėse. Minėjimas 
vyko valstybiniame rusų dramos te
atre, tuo, atrodo, pabrėžiant faktą, 
kad šiandien nėra lietuviškos kariuo
menės. Pagrindinį pranešimą pada
rė Vilniaus įgulos viršininkas B. Dzo- 
cijevas; kalbėjo taipogi Sov. S-gos 

\Rdvyris I. Gerasimovas ir sovietams 
nuėjęs tarnauti gen. maj. V. Karve
lis. Minėjimas baigtas sovietiniu 
spektakliu rusų kalba “Platonu Kra- 
četu”.

1.200 VALANDŲ RUSŲ
KALBAI IR LITERATŪRAI
“Izvestijose” vyksta diskusijos vi

durinio mokslo klausimu. Kaikurie 
pedagogai siūlo pereiti prie dešimt 
metų mokymo ir 10 klasių. Sovieti
nės Lietuvos švietimo min. M. Ged
vilas pasiūlymą atmeta, reikalauda
mas 11 mokslo metų. Pasak jo, Lie
tuvoje dabar yra mokyklų, kuriose 
dėstoma lietuvių, rusų ir lenkų kal
bomis. Mokyklas ir jų dėstomąją kal
bą savo vaikams parenka tėvai. Lie
tuvių ir lenkų mokyklose yra privalo- 
mos rusų kalbos ir literatūros studi
jos, pareikalaujančios net 1.200 va
landų arba beveik ištisų mokslo metų 
kursui išeiti. Salia to dar tenka pri
dėti vieną užsienio kalbą. Taigi, vai
kai turi studijuoti 34 kalbas, kai tuo 
tarpu rusiškose mokyklose pasitenki
nama 2 kalbom. M. Gedvilas rašo: 
“Rusų kalba tapo mūsų antrąja gim
tąja kalba. Mes ir toliau gerinsime 
ir gilinsime jos mokymą mokyklose. 
Be šito nė vienoje nacionalinėje res
publikoje neįmanoma apmokyti ir iš
auklėti visapusiškai išlavintų komu
nizmo statytojų”. Įdomu, ką atsakys 
Gedvilą tada, kai koks nors gudresnis 
politrukas anksčiau ar vėliau pasiū
lys išimti “nacionalinių” kalbų stu
dijas ir pasitenkinti rusų kalba? ...

TRĄŠŲ HUMORAS
Komunistinėje Lietuvos spaudoje 

šiuo metu daug rašoma apie trąšas, 
kurios žemės ūkį turės išgelbėti nuo 
kapitalistinių kviečių. Tačiau “šluo
ta” nepagaili ir humoro žodžių. J. 
Tumavičiaus karikatūroje didžiulis 
traktorius tempia vaikų rogutes su 
miniatiūrine mėšlo krūvele ir milži
niškomis šakėmis, o kolchozminkės 
komentuoja: “Susirūpino mūsiškiai, 
trąšas tik veža, tik veža...” F. Sa- 
muko piešinyje du maži pipirai su 
rogutėmis kopia į kalnelį prie gele
žinkelio bėgių. Vienas jų aiškina: 
“Šitą kalnelį žinau nuo pernai!...” 
Kalnelio papėdėje įsmeigta lenta su 
užrašu — “Trąšos”... Kitas “šluo

tos” bendradarbis — dėdė Dzidas — 
džiaugiasi Alytaus super-voniomis:
“O ten toliau... Labai malonios 
Superfosfato vonios!
Iš kalno veržiasi šaltiniai — 
Druskingi, drumzlini, trąšiniai..» 
Čia keikdami vadovų-slunkių vardą, 
Vairuotojai vonioj net žiemą nardo.”
TARP KŪJO IR PRIEKALO
Neseniai pasirodė J. Jurginio ir 

M. Kastanauskaitės naujai paruošti 
“Lietuvos TSR istorijos skaitiniai”. 
Istorijos mokslų kandidatui M. Buro
kevičiui patinka kaikurios knygutės 
vietos: “Skaitinių autoriai populia
riai vaizduoja darbo žmonių kovą 
prieš išnaudotojus. Labai nuoširdžiai 
parodyta Lietuvos Komunistų parti
jos veikla, komunistų ir komjaunuo
lių pasiaukojimas darbo žmonių rei
kalui. Autoriai pabrėžia, kad komu- 
nistai ir komjaunuoliai įkūnija visa, 
kas yra gražiausio ir geriausio žmo
guje, visos žmonijos pažangos ide
alus”.

Tačiau M. Burokevičius nepaten
kintas XIX a. pabaigos ir XX a. pra
džios įvykių vaizdavimu. Autoriai, jo 
žodžiais tariant, “neišryškina minties, 
kad Lietuvos darbininkų klasė buvo 
sudėtinė visos Rusijos valstybės dar
bininkų klasės dalis ir kad naciona
linių pakraščių darbininkų kova bu
vo glaudžiai susijusi su rusų darbi
ninkų klasės kova prieš carizmą bei 
kapitalizmo priespaudą”. M. Buroke
vičius nenori nieko girdėti apie tau
tinio išsilaisvinimo kovas, kurios juk 
ir davė Lietuvai nepriklausomybę. 
Apibara jis nelaimingus istorikus, 
kad jie nepaminėjo Lenino vizito Vil
niuje 1895 m., neišdėstė “Iskros” 
įtakos, visų nuopelnų nepriskyrė 
marksistams. Kalbėdamas apie leidi
nėlio iliustracijas, politrukas M. Bu
rokevičius pasigenda A. Savickio pa
veikslo, kuriame vaizduojamas Leni
nas, einąs su darbininkais Vilniaus 
gatve. M. Burokevičiui ne tiek rūpi 
istorija, kiek pats sovietinis komu
nizmas: “Sudarant skaitinius istorijos 
klausimais, reikia ypač apgalvoti 
kiekvieną klausimą ir atsiminti, kad 
turime reikalą su naujo žmogaus for
mavimu, su jo pasaulėžiūros ugdy
mu ...”

IŠ MOKYKLOS Į KOLCHOZUS
Technikumus baigę raginami vyk

ti dirbti į kolchozus. Partijos para
ginti Buivydiškių žemės ūkio tech
nikumo komjaunuoliai ir “visi moks
leiviai” priėmė kreipimąsi. Lietuvos 
KP CK Žemės ūkio biuras bematant 
pritarė (plg. “Tiesą”, nr. 48, vas. 
26) ir paragino, kad žemės ūkio tech
nikumų moksleiviai, juos baigę, eitų 
dirbti gamybon laukininkystės bri
gadininkais ir gyvulininkystės fer
mų vedėjais, ten, kur kolchozams ir 
sovehozams labiausiai esą reikalingi 
jaunieji specialistai. E. V. Kst.

OFM. Tuo pačiu laiku buvo ir 40 va
landų atlaidai. Užbaigus rekolekcijas, 
buvo suruošti bendri pusryčiai, kurių 
metu rekolekcijų vedėjas pasakė kal
bą. Šeimininkavo: Br. Jančiukienė ir 
J. Ramančiauskienė. Joms padėjo: H. 
ir J. Barkauskaitės ir Aid. Jančiukai- 
tė.

VAKARE J. S. Ramančiauskų bute 
įvyko ateitininkų sendraugių susirin
kimas - pietūs, kurių metu rekolekci
jų vedėjas tarė žodį.

VELYKINĖS DOVANOS Sv. Kazi
miero liet, bažnyčiai. Ona Greeningie- 
nė nupirko albą, Marija Daubarienė 
— 2 žvakides prie Marijos statulos, 
p. Frankevičienė — 2 žvakides prie 
Jėzaus širdies statulos, xy — gražią 
didelę monstranciją, xy — 6 žvakides- 
gedulo pamaldoms.

Dar daromas vajus naujiems elek
troniniams vargonams įsigyti. Renka
mos aukos lankantis po namus.

BUFFALO, N.Y.
LIETUVIŲ FONDAS. — Buffalo 

lietuvių klubas jau senokai tapo Lie
tuvių Fondo nariu, o nuo Kalėdų ir 
paskiri nariai, vadovaujami dr. A. 
Stankaičio ir A. Musteikienės, prisi
dėjo savo įnašais, šiuo metu pilna
teisiais nariais yra K. Gludą, Gamziu- 
kai, Musteikiai ir Stankaičiai. Pasiža
dėjo įsijungti ir Jasaičiai, Masiulio- 
niai, Sakavičiai ir kt.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
kovo 15 d. Po pamaldų Niagara Falls 
šv. Jurgio bažnyčioje programa buvo 
tęsiama Buffalo Tarptautiniame Insti
tute. Paskaitininkas rašyt. Jurgis 
Jankus, liesdamas pagrindines mūsų 
gyvenimo temas, skirtingai vertino 
mūsų veiksnių ryšius su individais. 
Pabrėžė būtinybę kovoti už savo tė
vų žemę įvairiausiose situacijose ir su 
taktu ir be takto. Ročesterio meninin
kai, vad. Vytauto Žmuidzino, atliko 
gražią programą. K. Obalis pianinu 
paskambino populiarius Debussy ir 
Chopino kūrinius. P. Puidokas padek
lamavo ištrauką iš V. Mykolaičio-Pu
tino poemos “Kunigaikštys Žvainys”. 
Moterų choras — O. Adomaitienė, B. 
Apanavičienė, O. Kemeklis, R. Gaidy
tė, A. Dziakonienė, Ž. Vitkutė ir R. 
Armonaitė, vad. Jono Adomaičio, pa
dainavo keletą dainų. Maža, bet apy
pilnė salė, šiltai priėmė susidainavusį 
moterų chorą, akomponuojamą R. 
Obalio; sodraus balso deklamatorių 
P. Puidoką ir solo skambinimą piani
nu. Svečių buvo ne tik iš Ročesterio, 
bet taip pat ir iš Wellando, iš St. 
Catharines Kanados lietuvių. Ta pro
ga surinkta aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams, o po programos šventė 
baigta tradicinėmis vaišėmis. A. M.

Naujai suorganizuotas Londono, Ont., mokyklinio jaunimo choras su vadovu kun. B. Pacevičium.

LONDON, Ont.
KUN. KLEBONAS PRANEŠA, kad 

D. Ketvirtadienį, 7 v.v. bus Mišios 
Šv. Marijos koplyčioje, kurioje vyko 
rekolekcijos. Ji yra šv. Petro bazilikos 
priestatas. Ten pat D. šeštadienį irgi 
7 v.v. bus klausoma išpažinčių. Prašo
ma gausiai dalyvauti.

ŠAUNUS PAGERBIMAS mūsų kle
bonui kun. B. Pacevičiui buvo suruoš
tas Sv. Jono Kr. par. Toronte. Tai bu
vo atsisveikinimas su darbščiuoja dva
siškiu ir visuomenininku, o kartu ir jo 
pasveikinimas naujose klebono parei
gose. Kun. B. Pacevičiaus atnašautose 
Mišiose dalyvavo kons. dr. J. žmuidzi- 
nas su ponia ir pilna bažnyčia toron- 
tiečių. Po to parapijos salėje pobūvį 
atidarė par. k-to pirm. V. Aušrotas. 
Jis kun. B. Pacevičiui įteikė ir didelę 
parapijos dovaną. Kalbas pasakė kons. 
dr. J. žmuidzinas, O. Jonaitienė — 
kat. moterų vardu — ji irgi įteikė do
vaną, K. Manglicas — apyl. v-bos var
du, Br. Vitkus — par. choro, J. Račys 
— “Varpo” choro vardu, šv. Jono par. 
klebonas kun. P. Ažubalis ir mons. J. 
Balkūnas. Londono rūpesčius ir 
džiaugsmus nušvietė ir už sveikinimus 
ir dovanas padėkojo Šiluvos par. k-to 
pirm. J. Butkus ir jos klebonas kun. 
B. Pacevičius, pažadėjęs nepamiršti 
savo buvusių namų, tačiau kartu pa
brėžęs, kad dabar jis priklauso Lon
donui ir kad dabartinė jo darbo sritis 
yra Šiluvos Marijos parapija. Kartu 
jis priminė, kad jo naujoji parapija 
gali būti pavyzdžiu ir didžiosioms pa
rapijoms reguliaraus bažnyčios lanky
mo atžvilgiu. Iš Londono, be paties 
klebono, pagerbime dar dalyvavo: 
Btukai. Petrašiūnai, K. Kudukis ir 
Daniliūnai. Patarčiau pasiskaityti ir 
Toronto kronikos skyrių.

KAIMYNAI ATEINA PAGALBON, 
norėdami dar labiau sustiprinti Šilu
vos Marijos naująją parapiją. Mūsų 
vajų labai nuoširdžiai parėmė ir mūsų 
kaimynai. Kunigų Vienybės pirm, ir 
Hamiltono klebonas mons. dr. J. Ta-

darauskas jau prieš kurį laiką paža
dėjo parapiją aprūpinti visų spalvų 
arnotais, kai tik pereimsime bažnyčią! 
Kun. P. Ažubalio vadovaujama šv. Jo
no Kr. parapija įteikė $2.000 čekį! Tai 
yra tikrai labai didelės dovanos, Šilu
vos Marijos parapijiečių sutiktos su 
dideliu džaugsmu ir dėkingumu. Į va
jų įsijungė ir visa eilė kaimyninių or
ganizacijų ir pavienių asmenų, štai' 
per minėtąjį pagerbimą Toronte auko-. 
jo: Vaškevičiai $100, Vingevičiai $50, 
Ažubaliai — klebono brolis su ponia 
— $45, Kat. Moterų Dr-jos šv. Jono 
par. skyrius — $25, Mockevičiai — 
$10, Bleizgiai ir Bužinskai po $5, taip 
pat vertingą dovaną — savo darbo me
nišką medžio drožinį kun. B. Pacevi
čiui įteikė Misevičiai. Anksčiau iš ki
tų kolonijų buvo aukoję šie lietuviai:

S. P. Kalvaičiai iš Hamltono $100, Ma
žeika iš Delhi $25, O. Kaminskienė iš 
Hamiltono $10. Klebonas visiems nuo
širdžiai dėkoja.

PIRMOS MYLIOS RIBA — $10.900 
jau pasiekta! ši suma suaukota vien 
Londone gyvenančių Šiluvos Marijos 
parapijiečių, prie jų priskaičius ir po
rą ūkininkų iš Mount Brydges. Į tą 
$10.000 neįeina sumos, suaukotas 
anksčiau minėtų mūsų kaimynų, iš
vardintų. Londono vardinis aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas netrukus. Va
jaus sėkmingumas prašoko ir pačių 
didžiausių optimistų viltis! Vajus dar 
tęsiamas ir tikimasi surinkti dar pen- 
kentą tūkstančių. Linkėtina, kad visi 
reikalai ir toliau vyktų tokiu pat dar
numu ir sėkme! D. E.

WINDSOR, Ont.
ARTIMIAUSIAS PARENGIMAS, 

ruošiamas LB, įvyks gegužės 3d. — 
Motinos Dienos minėjimas. Paskaiti
ninke kviečiama p. J. Damušienė iš 
Detroito, šeštad. mokyklos mokiniai, 
vad. A. Stygienės ir V. Tautkevičie- 
nės, ruošiasi šiame minėjime pasiro
dyti su dainomis, eilėraščiais ir taut, 
šokiais. Taipogi projektuojama suruoš
ti pavasario pasilinksminimą, jei tam 
bus palankios • aplinkybės.

AUKOS ŠALPOS FONDUI neorga
nizuojamos. Bet tai nereiškia, kad 
windsoriečiai ne geraširdžiai. Beveik 
kiekvienas individualiai per metų ei
lę šelpia savo tautiečius Sibire, Vo
kietijoje ar Lietuvoje ne dešimtinė
mis, bet šimtinėmis ir tūkstantinėmis. 
Pvz. Ed. Z. šalpai yra paaukojęs virš 
$5.000; kiti kiek mažiau, bet irgi po 
kelis tūkstančius. Iš tėvynėje vargs
tančių brolių susilaukiame gilios pa
dėkos laiškų. Jei kas norėtų paauko
ti šalpos Fondui, prašome auką įteik
ti ižd. A. Stygįenei ir nurodyti kam 
aukojama, pvz. Vasario 16 gimnazi
jai, seneliams ir t.t. Metų gale aukos

KONCERTAS
šokiai

PROGRAMOJE

• choras, vad. sol. V. VERIKAIČIO, su dar negirdėto
mis dainomis; balerina ir solistai.

• Šokiai, grojant Benni Ferri orkestrui.
• Bufetas. Laimės staliukai ir turtinga fantų loterija.

Vieta: slovakų salė 1406 Barton St. E
Pradžia: 7 vai. vakaro. Įėjimas: suaugusiems $1.50 
ir studentams 75 et.

Aušros Vartų parapijos choras

HAMILTON™
D. SAVAITĖS PAMALDOS: D. Ket- 

virtadienį 8 v. vak., D. Penktadienį 3 
v. p.p., D. šeštadienį 8 VX, Velyta; 
sekmadienio rytą Prisikėlimas — 6 v.

NAUJAI IŠRINKTOJI KLB APYL. 
V-BA susirinkusi pirmojo posėdžio, 
pareigomis pasiskirstė: pirm. Mikšys 
Kazys, 18 Barton St. W., JA 9-8593; 
vicepirm. — Pinkevičiūtė Filiomena, 
35 Barnesdale Avė. S., LI 4-3989; sekr. 
Lesevičius Pranas, 308 Herkimer St., 
JA 94X96; ižd. Lukošius Petras, 14 
Arthur Ave. S., 529-6619; pareng. vad. 
Kaušpėdas Antanas, 42 Florence St., 
529-1656; pareng. vad. pavad. Kažemė- 
kas Juozas, 115 East Ave. S., JA 2- 
5100; narys Kačinskas Stasys, 308 
Queen St. S., JA 7-5825.

Valdyba aptarusi artimiausius vei
kimo planus, nusistatė kviesti visus į 
talką, nes viena visko padaryti nega
lės. Tam yra reikalingas organizaci
jų ir bendrai visų tautiečių bendra
darbiavimas. Taigi, visi prašomi nuo
širdžiai bendradarbiauti, kad Hamil
tono lietuvių organizacinis veikimas 
ir ateityje išliktų pirmaujančiųjų ly
gyje. P. L.

LINKSMAS ŠEŠTADIENIS sparčiai 
artėja. Aušros Vartų parapijos choras 
metų būvyje atlikdamas pareigas baž
nyčioje, per minėjimus bei šventes, 
vieną kartą metuose rengia kultūringą 
pasilinksminimą ne sau, bet visai lie
tuviškai bendruomenei, š.m. toks

linksmavakaris, pagal B-nės parengi
mų vadovo leidimą, rengiamas balan
džio 4 d.Choras pasirodys su visiškai 
nauja, dar niekam negirdėta progra
ma, kuri gal bus vienintelį kartą pub
likai duodama ir vėliau jau neteks iš
girsti. Tad kas myli lietuvišką dainą 
ir gerbia lietuviškus kultūrinius veiks
nius, kviečiami atsilankyti ir'tuo pa
remti vienkartinį mūsų tautinės gru
pės darbą.

Programą išpildys A. Vartų parap. 
choras, vad. sol. V. Verikaičio, solis
tai ir balerina. ~ šokiams gros Benni 
Ferri orkestras. Linksmavakario pra
džia 7 v.v. Po programos — šokiai, bu
fetas, laimės staliukai ir turtinga fan
tų loterja. Pelnas, jei jo būtų, skiria
mas choro išvykai į Niujorką, kur cho
ras yra užsiregistravęs dalyvauti pa
saulinėj parodoj ir Liet. Dienoj. Kvie
čiami visi į šį vakarą atsilankyti ir jį 
paremti Neprašome aukos, bet prašo
me kuklaus užmokesčio už mūsų pa
aukotą tautos labui darbą. Pasilinks
minimas įvyks 1406 Barton St. E., 
slovakų salėje. Choro valdyba

LIETUVIŲ NAMŲ valdybos pirmi
ninku vėl išrinktas St. Bakšys; o val
dybos nariais: T. Palmer, K. Mikšys, 
A. Patamsis, V. Navickas, J. Šarapnic- 
kas, Dauginas, O. Stasiulis, J. Rakaus
kas, P. Savickas, F. Rimkus. Susirin
kimas visiškai atmetė butų statybą ir 
nutarė stengtis įsigyti salę.

SUDBURY, Ont
RASKEVIČIŲ SŪKCS Jonas ir Vi

tas š.m. kovo 15 d. kartu su kitais 
172 šv. Antano parapijos vaikais ga
vo Sutvirtinimo sakramentą, kurį su
teikė Sault Ste Marie vysk. A. Carter. 
Ta proga Raškevičių namuose buvo 
suruošta iškilminga vakarienė, kurio
je dalyvavo ir keletas artimųjų.

J. VAIČELIŪNAS balandžio pabai
goje išvyksta kelionėn aplink pasau
lį. Kelionėje jis aplankys Havajus, Ja
poniją, Hong Kongą, Filipinus, Mala
jus, Indiją, Italiją, Ispaniją ir Angli
ją. Kelionėje išbus porą mėnesių

Kor.

bus pasiųstos mūsų centrui į Montre- 
alį.

ŠEŠTADIENINĘ MOKYKLĄ lanko 
24 vaikai; trūksta tik 5. Būtų gražu, 
kad ir šie pradėtų mokyklą lankyti po 
Velykų.

SOLIDARUMO ĮNAŠŲ jau surinkta 
apie $60. Kurie dar šios pareigos ne
atliko, daugelis po 5 metų pertraukos, 
prašomi neatidėliojant atlikti: $2 paš
tu pasiųsti arba įteikti kuriam nors 
valdybos narių. Solidarumo įnašas — 
tautinio susiklausymo ženklas; tene- 
lieka nei vieno neapsimokėjusio.

ŪKINIS GYVENIMAS .Windsore 
pagyvėjo. Atsirado didesnė darbo pa
klausa, fabrikai intensyviau dirba ir 
jaučiamas nejud. turto gyvesnis užpir- 
kinėjimas bei jo augštesnė kaina. Lie
tuvių, neturinčių darbo, nėra, nebent 
laikinai atleistų. Pastebima, kad ir 
mūsų tarpe pradedama supirkinėti na
mus ar apartamentus. Ar nereikėtų 
persvarstyti, gal geriau pinigų inves- 
taciją pakreipti į miesto pakraštyje 
ar prie ežero ūkių įsigijimui.

Koresp.

ė LIETUVIAI PASAULYJE

REKOLEKCIJOS, kurias vedė arti
miausias mūsų kaimynas kun. L. Ke
mėšis, praėjo labai gražiai. Labai daug 
atliko velykinę, ir turiningi jo pa
mokslai pasiliks ilgai sudburiškių at
mintyje.

KUN. ST. KULBIS, SJ, pakeliui į 
Sault Ste. Marie vesti lietuviams re
kolekcijas, buvo apsistojęs Sudbury 
ir aplankė sayo pažįstamus. Krsp.

SUDBURIO LIETUVIAI!
Dauguma tautiečių pareiškė pagei

davimą, kad LB valdyba imtųsi ini
ciatyvos organizuoti bendruomeninės 
nuosavybės įsigijimą, kuri būtų nau
dojama lietuvių tautiniams ir bend
ruomeniniams reikalams. Pageidavi
mai nevienodi: vieni nori įsigyti di
desnę vasarvieę, kiti lietuvių namus 
— salę. LB valdyba tokiems dideliems 
projektams lėšų neturi ir be vienin
gos visų lietuvių paramos nieko negali 
padaryto, bet padrąsinta bendruomenės 
narių pageidavimų imasi iniciatyvos 
organizaciniam darbui. LB valdybos 
tuo reikalu darbo pasisekimas priklau
sys nuo visų lietuvių gražios vieny
bės, tautinio susipratimo ir gerų no-

arba kiek kas gali, geros vasarvietės 
įsigijimas būtų užtikrintas ar mažes
nės salės įpusėtas. Įnešti pinigai, esant 
svarbiam reikalui, pareikalavus būtų 
grąžinami.

Todėl, mieli lietuviai, žengiame pir
mą ir gal paskutinį žingsnį. Atvėrę 
savo lietuvišką širdį pastatysime savg 
ir jaunosios kartos labui paminklą 
gražios vasarvietės ar salės pavidale, 
turėsime materialinę, kultūrinę nau
dą patys ir mūsų jaunoji karta; prie
šingu gi atveju, tas klausimas bus pa
laidotas visiems laikams.

šiandieną viskas jūsų rankose. Lau
kiame skubaus atsako. Pasižadėjimo 
lapelis siunčiamas kiekvienam Sudbu- 
rio LB apylinkės dirbančiam nariui.

Lietuvių Bendruomenės 
y apylinkės valdyba: 

J. Kručas, St. Tolvaišą, 
A. Kusinskis, J. Labuckienė, 

A. Strakauskas

Prieš pradėdami aiškinti nuosavy
bės įsigijimo reikalą, norime iš anks
to, nors apytikriai, žinoti kiek Sud- 
burio lietuviai galėtų investuoti - pa
skolinti pinigų. Prašome kiekvieną 
dirbantį lietuvį, kuris suinteresuotas 
mūsų lietuviškojo gyvenimo kultūri
ne veikla mūsų pačių ir jaunosios kar
tos labui, užpildyti žemiau dedamą 
pasižadėjimo lapelį ir 2-jų savaičių 
laikotarpyje grąžinti LB valdybai. 
Aišku, kad šis pasižadėjimas yra dau
giau statistinio pobūdžio ir jokios ju
ridinės reikšmės neturi tol, kol visuo
tinis pasižadėjimus davusių asmenų 
susirinkimas priims nuosavybės įsi
gijimo planą ir parinks tinkamą ob
jektą.

Užpirkus ar pradėjus statybos dar
bus talkos būdu ar kaip kitaip, ką vi
suotinis pasižadėjimus davusių asme
nų susirinkimas ras geriau, pasižadė
jimai turės būti realizuojami. Sud- 
burio lietuvių kolonijoje yra apie 180 
dirbančių asmenų ir jei kiekvienas 
pasižadėtų ir įneštų — paskolintų il
galaikiam terminui bent po $50, $100

J A Valstybės
ALG. VALENTINAS, atlikęs kari- 

nę tarnybą, įstojo į Los Angeles po
licijos akademiją, kuri ruošia Los An
geles miestui policijos valdininkus.

ČIKAGOS LENKŲ “Dziennik Związ- 
kowy”, atsiliepdamas į “Sandaros” pa
reiškimą, jog Lenkija negali turėti jo
kių pretenzijų į Vilnių, kuris buvo ir 
pasilieka Lietuvos sostine, piktai su
rinka: “Lietuviškų šovinistų pereitas 
karas nieko neišmokė”. “Sandara” į 
tai priduria: “Pagal lenkus išeina 
taip: kas nenori išsižadėti Vilniaus ir 
kitų nuosavų žemių, tas yra šovinis
tas, o kas siekia pagrobti svetimus 
plotus; tas yra patrijotas! Lenkai tu
ri tiek pagrindo savo pretenzijoms į 
Vilnių, kiek lietuviai į Krokuvą. Taip 
yra pareiškęs ir vienas žymus bei iš
mintingas lenkas — Ignas Paderevs- 
ki, buvęs lenkų delegacijos vadas 1919 
m. taikos konferencijoje, Versalyje”.

ALB. RAKAS, Čikagoje gimęs ir au
gęs lietuvis, neseniai gavo aviacijos 
pulkininko laipsnį. Jis taipgi yra bai
gęs ir teisių mokslą. Jo nuolatinė tar
nybinė buveinė yra Texas valstijoje, 
bet jis dažnai atvyksta į Čikagą.

ŽUVO KARYS VIDAS MILAVIC- 
KAS. čikagiečiai mokytojai J. ir V. 
Milavickai gavo telegramą, kad jų sū
nus V. Milą viekas, tarnavęs JAV ar
mijos bazėje Okinavoje, kovo 7 d. žu
vo eidamas karinės tarnybos pareigas.

A. STEVENSON, JAV ambasado
rius JT, atsiuntė ALTo Lindeno sky
riui laišką, kuriame užtikrina, kad jis 
Lietuvos bylą turįs visuomet galvoje 
ir kiekviena proga kelsiąs viešumon 
ir ginsiąs lietuvių teisėtus reikalavi
mus JT.

SKULPT. J. ZIKARO sukurtasis 
Lietuvos prez. A. Smetonos barelje
fas K. S. Karpiaus rūpesčiu yra nau
jai atliedintas bronzoje dideliame kie
kyje ir būsiąs platinamas ALT s-gos 
skyriuose.

TRYS BROLIAI KUNIGAI JUTKE- 
VIČIAI paminėjo savo tėvelių Kons
tantino ir Petronėlės 50 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

KAN. A. STEPONAITIS, gyv. Los 
Angeles lietuvių šv. Kazimiero para
pijoj, pradėjo devintą dešimtį metų 
amžiaus. Jaunystėje jis studijavo isto
riją ir parašė vertingą studiją apie 
Mindaugą. Pernai išleido įdomius sa
vo prisiminimus “Tėvynėje ir pasau
lyje”.

DR. VYT. VYGANTAS lankėsi Ko
lumbijoje, kur yra Pax Romana P. 
Amerikos būstinė. Ta proga dr. V. 
Vygantas aplankė ir ten gyvenančius 
lietuvius.

STUD. V. TOTORAITYTĖ, iš Ko
lumbijos jau trečius metus studijuo
ja matematiką ir gyvena Putnamo se
selių bendrabutyje. Sekančiais metais 
tikisi studijas užbaigti. Atostogų ža
da vykti pas savo krikšto tėvelį dr. 
P. Karvelį į Baden-Baden Vokietijoj.

DR. J. LUINIENĖ buvo pagerbta 
valst. ligoninėje-mokykloje Dixon, Ill. 
Ji pripažinta pasižymėjusia tarnautoja 
— “Employee of the month”. Buvo 
įteiktas pažymėjimas ir spausdinta 
brošiūra su daktarės biografija ir dar
bais. Dr. J. Luinienė gimusi 1895 m. 
Marijampolėje.

ALDONA ŠIMĖNAITĖ-PRANCKE- 
VIČIENĖ lėktuvu atskrido iš Lenkijos 
į Niujorką. Apsistojo pas savo dukrą 
Ivoną ir Vyt. Banelius. Jos atkvieti- 
mu pasirūpino ir garantijas sudarė jos 
pusbrolis dr. H. Lukaševičius. Aldona 
Pranckevičienė yra baigusi Ukmergės 
gimnaziją, pokariniais laikais gyvenu
si Ukmergėj ir Vilniuj, o vėliau — 
Breslave.

CALGARY, Alto.
JONAS STAKĖNAS, sen. kartos 

ateivis, gydosi General ligoninėj.
DOM. ŽEKONIS grįžo iš ligoninės 

ir ilsisi namuose.
P. KOVALCIKIENĖ ilgą laiką gy- 

dėsi ligoninėje. Dabar gydosi namie. 
Ji yra kaunietė, ištekėjusi už lenkų 
kilmės vyro; palaiko glaudžius ryšius 
su lietuviais ir dalyvauja Bendruome
nės parengimuose.

SIMAS DRĖGNAITIS eidamas šali
gatviu paslydo ir sulaužė dešinės ko
jos kaulą. Ligoninėj išbuvo 2 mėn. 
Dabar jau pasveikęs.

ELENA STAKIENĖ, Petro jr. žmo
na, po operacijos Grace ligoninėj 
sveiksta namie. Abu Stakėnai yra gi
mę Kanadoj, gražiai kalba lietuviškai, 
dalyvauja Bendruomenės veikloj.

Britanija
BRITANIJOJ GYVENA APIE 10. 

000 LIETUVIŲ. Apie pusė jų priklau
so senajai imigracijai, o kita pusė nau
jajai — pokarinei. Tenai yra nemaža 
senų ir naujų organizacijų. Reikšmin
giausia jų — Britanijos Lietuvių S-ga, 
kuri yra kartu ir Liet. B-nė.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPI- . 
JOJ, kuri įkurta dar praeitame šimt
metyje, klebonauja marijonas kun. dr. 
S. Matulis.

ŠKOTIJOJ YRA KELI TŪKSTAN
ČIAI SENOSIOS IMIGRACIJOS LIE
TUVIŲ. Jie leidžia net savo laikraštį 
“Išeivių Draugą”, kurį redaguoja 
mons. J. Gutauskas.

ANTANAS ŠUKYS, nepr. kovų da
lyvis ir dviejų Vyčio kryžių kavalie
rius, parašė atsiminimus, kuriuos lei
džia londoniškė knygų leidykla “Ni-

Kolumbija
DR. F. PROSCEVIČIUS, nežiūrint 

senyvo amžiaus, eina atsakingas pa
reigas Medellino miesto ligonių kaso
je ir yra aktyvus lietuvių kolonijos na
rys. Minėdamas savo garbingo gyveni
mo 80 m. sukakti paaukojo Vasario 16 
gimnazijai 200 pezų.

KUN. N. SALDUKAS yra tėvų sa
leziečių Medellino inspektorijos eko
nomas. Šios pareigos yra labai atsa
kingos. Inspekcija apima pusę Kolom- 
bijos valstybės ploto. Kun. Saldukas 
yra inspektoriaus dešinioji ranka — 
dažnai jį pavaduoja. Kolonijos lietu
viams kun. Saldukas teikia visokerio
pą pagalbą.

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičią paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST

VDAAĖK1AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• OAUtriAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

Port Credit

Italija
ELTOS INFORMACIJŲ BIULETE- 

NIS italų kalba 1963 m. yra pateikęs 
spaudai net 453 žinias apie Lietuvą. 
Biuletenio išėjo 12 nr. Iš viso susida
ro 365 psl. didelio formato tomas. 
Kiekvienas biuletenis turi apie 30 psl. 
Red. mons. V. Mincevičius. Jis nuva
žiavo į Romą iš Lietuvos dar labai 
jaunas ir tenai praleido bene 34 me
tus. Jis tebeturi tik Lietuvos pasą.

KUN. J. ZELIAUSKAS, salezietis 
vienuolis, yra Vatikano spaustuvės di
rektoriumi. Toje spaustuvėje spausdi
namas dienraštis “L’Osservatore Ro
mano” ir kt. leidiniai. T. Zeliauskas 
kartu yra ir kanonų teisės profesorius. 
Jis yra Vatikano valstybės pilietis 
(tokių piliečių iš viso tėra tik 1.000), 
bet kabinete pasikabinęs Lietuvos vy
tį; turi lietuvišką pasą ir esąs dvigu
bas pilietis.

MONS. PAULIUS MARTINKUS, 
gimęs ir augęs bei mokslus ėjęs JAV, 
dabar darbuojasi Vatikano sekretoria
te, arkiv. Samorės, didelio Lietuvos 
draugo, vadovybėje.

KUN. ST. ŽILYS, iš Kanados, irgi 
darbuojasi Vatikane. Kun. J. V. Bulai
tis turi diplomatinį postą nunciatūro
je Korėjoje, o kun. Audrys Bačkis 
ruošiasi Vatikano diplomatinei tarny
bai; šiuo metu studijuoja pontifika- 
linėj akademijoj.

Vokietija
ANT. LINKEVIČIENĖ yra seniau- 

šia tretininkė ir uoli lietuviškos spau
dos, ypač ‘^Varpelio, skaitytoja. Jai 
kovo 19 d. suėjo 93 m. amžiaus.

Paruošė Pr. Al.
TUEBINGENO UN-TE studijas tę

sia V. Bartusevičius ir O. Hermanaitė.
KUN. V. GŪRAS, gyv. Romoje, lan

kėsi Stuttgarte.
DR. A. GERUTIS, pasiuntinybės pa

tarėjas, iš Šveicarijos buvo atvykęs 
į Stuttgartą, kur dalyvavo Baltų Dr- 
jos valdybos posėdyje.

J. GLEMŽA, VLIKo vyk. tarybos 
pirm., sausio 20 d. šventė 77-tąjį gim
tadienį.

KUN. DR. J. PETRAITIS, Stuttgar- 
to lietuvių katalikų klebonas, gyvena 
Memmingene ir yra vietinės LB apyl. 
pirmininku. Reikalui esant jį pavaduo
ja kun. K. Senkus.

DR. P. RĖKLAITIS šiuo metu dir
ba Marburgo un-to archyvuose.

INGRIDA SUOKAITĖ, Vasario 16 
gimnazijos auklėtinė, antrus metus 
Stuttgarte studijuojanti tapybą, gavo 
stipendiją ir ateityje meno studijas 
tęs Miunchene.

KLEBONO J. STANAIČIO vado
vaujama lietuvių evangelikų parapija 
apima Wuerttembergą ir dalį Bava
rijos.

KULTŪRINĖS POPIETĖS. — Kun. 
K. Senkus veiklesnius lietuvius kas 
kelintą savaitę susikviečia į kultūri
nes popietes, kuriose gvildenamos kul
tūrinės ir visuomeninės temos. Vie
noj popietėj kun. K. Senkus pravedė 
pokalbį apie lietuviškos savaitgalio 
mokyklos steigimo ir išlaikymo klau
simą. Dalyvavo virš 20 žmonių, šeimi
ninkas pasikvietė ir gražų būrelį lie
tuviško jaunimo.

Srazilija
DEMONSTRACIJA PRIE SOVIETŲ 

AMBASADOS. — Besiruošdami Vasa
rio 16-tajai, Sao Paulo ir Riodežanei- 
ro lietuviai surengė demonstraciją 
prie sovietų ambasados Riodežaneiro 
mieste. Iš Sao Paulo atvyko apie 100 
lietuvių autobusu. Prie jų prisidėjo 
vietiniai lietuviai, ir visi vasario 14 d. 
su plakatais nužygiavo į ambasadą, 
ant kurios vartų paliko vieną kitą pla
katą. Spauda ir radijas tas eitynes 
plačiai paminėjo.

NEPRIKLAUSOMYBĖS BELAU
KIANT. — Sao Paulo lietuviai Vasa
rio 16 minėjo gausiai susirinkę į pa
maldas vasario 16 d. Jas atlaikė kun. 
J. Šeškevičius.

Oficialioji ir meninė dalis įvyko se
selių pranciškiečių gimnazijos salėje. 
Minėjimą pradėjo J. Bagdžius, pa
kviesdamas Liet. Kat. Bendruomenės 
chorą sugiedoti Brazilijos himną. Po 
to pakvietė tarti žodį Lietuvos konsu
lą A. Polišaitį.

Kun. V. Kavolis savo kalboj kvietė 
lietuvių jaunimą daugiau domėtis po
litiniais reikalais, ypač burtis ir rei
kalauti, kad ir Lietuvai būtų pritai
kinta laisvo apsisprendimo teisė.

Mons. P. Ragažinskas palietė spau
dą, radiją, lituanistikos mokyklas ir 
numatomą sekančiais metais Sao Pau- 
lyje trečiąjį P. Amerikos lietuvių 
kongresą.

Meninėje programoje dalyvavo sek
madieninės mokyklos auklėtiniai su 
dainomis ir deklamacijomis, ateitinin
kai su tautiniais šokiais. Bendruome
nės choras, V. Tatariūno vadovauja
mas sudainavo keletą dainelių.

Vasario 16 d. išvakarėse kons. A. 
Polišaitis su ponia savo rezidencijoje 
Al.- Gabriel Monteiro da Silva 1020 
suruošė vietos lietuvių kolonijos at
stovams ir Lietuvos draugams priėmi
mą, kuriame dalyvavo virš 80 asmenų.
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Ką jūs manote?

SURADAU KELIĄ Į 
LIETUVIŠKUMĄ

PASAKOJA KANADOJE GIMUSI STUDENTĖ

Aldona Baikauskaitė, pernai 
įsigijus gail. sesers profesiją 
Toronte, kalbėjo moksleiviams 
ateitininkams apie tai, kaip ji 
tapo lietuvaite būdama gimusi 
Kanadoje. Susidomėjo jos kalba 
ir “T2” redakcija. Jos atstovui 
ji mielai atsakė į klausimus.

Grįšime laisvon Lietuvon?
Lengva pasakyti, kad visi, lie

tuviai turėtų vykti į išlaisvintą 
Lietuvą, bet, prieš padarant to
kį sprendimą, reikia apgalvoti 
tą klausimą šaltai; reikia ap
svarstyti vykimo į Lietuvą ir li
kimo išeivijoje reikšmę Lietu
vai ir mums.

‘ Visuotinis lietuvių sugrįžimas 
į tėvynę sukeltų daug proble
mų. Dabar pavergti Lietuvoj gy
venantieji lietuviai įvairiai žiū
rėtų į naujai atvykusius. Labai 
lengvai galėtų kilti nesantaika 
tarp ten gyvenusių ir atvykusių
jų. Dauguma atvažiavusiųjų no
rėtų grįžti į laisvės laikais turė
tus savo ūkius ir tarnybas, jau 
kitų užimtas. Neabejotinai kiltų 
nesutikimų ir teismų. Tai suda
rytų sieną tarp vietinių ir atvy
kusiųjų. Be to, būtų ir kultūri
nių skirtumų: atvykę bus pri
pratę prie kitokių pramogų kaip 
ten gyvenę lietuviai. Atvykusie
ji, daugiau pripratę prie sveti
mos kalbos, jausis nejaukiai nu
vykę į Lietuvą, nes jų akcentai 
bus kitokie, jų išsireiškimai ne
visai lietuviški ir t.t.

Be to, staigi gyventojų įplau
ka sukeltų nelauktų problemų. 
Sakykime, kad visi lietuviai su
grįžtų į Lietuvą per penkeruis 
metus. Būtų didelė problema 
apgyvendinti pusantro milijono 
naujų gyventojų. Tiesa, žmonės 
prie statybos turėtų daug darbo, 
bet nėra užtikrinta, kad Lietu
vos ūkiai galės pagaminti užtek
tinai maisto šiai miniai žmonių. 
Pasibaigus statybos darbams, 
liktų daug žmonių be darbo, nes 
kraštas per tuos "metus nespės 
taip išplėsti pramonę, kad suda- 
rytu bent milijoną naujų darbų. UetariškS/^asisako“^ laS-

loaiiniAC’ Iiz^TiiTno'i rfnh dniimon . v 7 . v -vą Lietuvą, švenčia tautos šven
tes,- prenumeruoja lietuvišką 
spaudą ir t.t. Lietuvis, gyvenda
mas išeivijoje, gali šiuos punk-. 
tus įvykdyti; jis gali ir išeivijo
je išlikti geru lietuviu.

ABJP pagal “Pirmyn, 
Jaunime”, 1964 m. 1 nr.

tik aukodami pinigus, bet ir in
vestuodami juos per bonų siste
mas ir t.t. Reikia prisiminti, kad 
po I D. karo Lietuvos atstaty
mui daugiausia padėjo ne ten 
nuvykę, bet organizacijos ir as
menys išeivijoje.

Lietuviai išeivijoj, ypač Ame
rikoje, kur jų yra virš milijono, 
gali sudaryti stiprią jėgą sukur
ti svetimuose kraštuose Lietu
vai palankią atmosferą. Lietu
viai, prasimušę į augštas vietas 
išeivijoje, gali turėti daug įta
kos svetimtaučiams. Ir visi išei
vijoje gali veikti supažindinant 
kitų tautų žmones su Lietuva — 
jos istorija, kultūra, gaminiais. 
Šis darbas yra tiek pat svarbus, 
kiek ir darbas laisvoje Lietuvo
je.

Mes dabar esame kitų kraštų 
piliečiai; priimdami šias piliety
bes, atsižadėjome Lietuvos pilie
tybės. Gyvenę ilgą laiką kituo
se kraštuose, mes esame prie jų 
pripratę ir prisirišę. Be to, mes 
turime pareigą padėti šiems 
kraštams, kurie mums davė lais
vę, saugumą ir naują gyvenimą, 
čia mums leidžiama laikytis sa
vo religijos ir tautinių papro
čių; čia mūsų vyresnieji turi 
darbus ir nuosavybę; jaunimas 
lanko geras mokyklas ir turi 
įvairių tarnybinių progų; čia 
materiališkai mums mažai ko 
tetrūksta. Kam tad atsisakyti vi
so to, jeigu mes galime mūsų tė
vynės labui dirbti tiek pat išei
vijoje, kiek gyvendami Lietu
voje?

Lieka tik viena problema — 
išlikimas gerais lietuviais. Juk 
geras lietuvis yra tas, kuris kai-

dėjo išmokti lietuviškai?
— Pirmiausia tėvai. Jie rei

kalavo kalbėti namie lietuviškai. 
Be to, su a.a. tėveliu kitaip ir 
negalėjau susikalbėti. Kol nė
jau mokyklon, lengvai kalbėjau 
lietuviškai, bet kai pradėjau mo
kytis kanadiečių mokykloje, lie
tuvių kalba darėsi vis sunkesnė, 
ir ją palengva beveik užmiršau. 
Į šeštad. mokyklą ėjau retai, ne
reguliariai. Nors tėvai siuntė, 
bet kažkaip nebuvo noro, nesu
pratau jos naudos. Be to, tada 
Toronto šeštad. mokykla buvo 
tik 4 skyrių. Dabar girdžiu, kad 
šeštad. m-la išaugo į 10 skyrių 
ir yra daug patrauklesnė. Taigi", 
mokykloje aš. nedaug teišmo
kau.

— Tai kur gi išmokot lietuviš
kai kalbėti?

— Ateitininkų stovykloj. Ten 
susitikau daug mano amžiaus 
draugių ir draugų, pradėjom 
dainuoti, žaisti, sportuoti. Tai 
pažadino manyje norą mokytis 
lietuviškai, kad galėčiau ir aš 
dalyvauti stovyklos darbuose.

Išeivijos lietuviai gali daugiau 
padėti tėvynei ten, kur jie da
bar yra. Atstatyti Lietuvos eko
nomijai pagal laisvo pasaulio ly
gį ypač reikės kapitalo. Lietuva 
iš naujai atvykusiųjų lietuvių 
to kapitalo vargiai tegaus. Lie
tuviai išeivijoje galės daugiau 
finansiškai padėti Lietuvai, ne

Romas Gudinskas
iš Simcoe, skaito referatą lie
tuvių gimnazijoj Kennebunk- 
porte, Maine.

Vėliau buvau išrinkta į valdybą, 
kurios posėdžiuose reikėjo kal
bėti tik lietuviškai. Taip per 3 
ar 4 metus bestovyklaudama ir 
bendraudama su lietuviais išmo
kau kalbėti ir pasijutau lietuvai
te. Taip pat prisidėjo prie ma
no lietuviškumo ir “Aušros” 
sporto klubas, kurio veikloje da
lyvavau.

— Ar laikraščių skaitymas 
nepadėjo išmokti lietuviškai?

— Taip. Laikraščius kartais 
paskaitydavau. Be to, organiza
cijos vadovai atnešdavo lietuviš
kus tekstus perrašyti mašinėle. 
Tai vertė įsidėmėti daugiau lie
tuviškų žodžių.

— O dabar skaitote lietuviš
kus laikraščius?

— Skaitau “T. žiburius”. Pir
miausia sportą, ateitininkų ži
nias, parapijos žinias, kun" St. 
Ylos straipsnius.

— Turbūt skaitote ir knygas 
anglų kalba apie Lietuvą?

— Jei randu straipsnių apie 
lietuvius ar Lietuvą anglų spau
doj, būtinai perskaitau, bet ne
žinau ar yra anglų kalba knygų 
apie Lietuvą.

— Kaikas sako, kad lietu
viams sunku bendrauti su kana
diečiais, nes jie žiūri į juos iš 
augšto. Ar Jūs to nepatyrėt?

— Ne. Man rodos, tai priklau
so nuo asmens charakterio. Jei 
žmogus yra socialus, tai rasti 
draugų visai nesunku. Nepaty
riau, kad kanadiečiai į mus žiū
rėtų iš augšto. Jie gana drau
giški.

— O su kuo maloniau bend- 
su kanadiečiais ar lie-

Niekad neužmiršiu
Pamiršti galiu aš alyvų kvapą
Ir tas nepaprastai žydrias naktis,
Karą, vargą ir badą,
Mirtį, kraują, užmerktas akis...
Galiu užmiršti graužiantį alkį,
Ir grandinėm sukaustytas savo rankas, .
Baimę, liūdesį ir šaltį, 
Siūbuojančias jūrų gelmes...
Viską tremtyje galiu aš pamiršti,
Ir erškėčius, kurie širdį mano išpynė,
Bet niekad neužmiršiu tavęs, mano Tėvyne!

Ant Baltijos krantų
Tiys geltonkasės
Liūdi ant Baltijos krantų;
Aimanuoja už pralietą kraują brolių, 
Už pavergtą žemę, savo tėvų.
Trys pabalusios raudojo vėjui, 
Klausinėjo, kur namai?
Kur dingo, kur klaidžioja
Ištremti mūsų vaikai?
Trys klūpi prie kryžiaus
Ir meldžia dangų meilės,
Prašo Dievą “Duok mums stiprybės, 
Ištvermės ir — laisvės.”

Laima švėgždaitė, Toronto
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manau.. Grįžti laisvon Lietuvon

Ar lietuvių jauni
mas lietuviškas?
Kur tas mūsų lietuviškas jau

nimas? Kur tie mūsų įpėdiniai, 
kurie paims ant savo tvirtų pe
čių sunkų lietuvišką kryžių ir 
pasiaukojimo skausme jį grą
žins į tėvynės kryžkeles? Kur ta 
meile, ta deganti meilė, kuri 
nutautėjusį jaunimą taip uždeg
davo, kad jie savo šiltu krauju 
mielai plovė svetimu dumblu 
taškytą lietuvišką gintarą?

Sakoma, kad medis vertina
mas pagal savo vaisių kokybę. 
Bet kas atsitiko su mūsų lietu
višku medžiu? Jo sėklos jau ne
begyvos, nebegintarinės...

Liūdna toji teisybė: čia lietu
viško jaunimo nėra, nes jis jau 
seniai užkastas svetimų kultūrų 
kapinėse. Aš jau seniai su jūsų 
sūnumis ir dukterimis esu susi-
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Grįšim į laisvą Lietuvą, ar pasiliksim Kanadoj?
Nuotr. S. Dabkaus

Man visuomet kyla mintis, Lietuvoje padėti įsteigti demok- 
kad grįščiau, todėl, kad pati esu 
lietuvė. Kaip ir kiekviena tauta 
turi skirtą pasaulio kampelį, 
taip ir lietuviai turi savo tėviš
kę. Nors dabar ji okupuota, bet 
jeigu būtų laisva, tai kodėl gy
venti svetimame krašte, kai yra 
atskira valstybė, skirta lietu
viams, už kurią taip daug yra 
kovota.

Mokslus išėję laisvame, bet 
svetimame, krašte esame persi
ėmę laisvės ir demokratijos ide- mūsų čia atsiekė, ar dar siekia, 
alais. Mums tenka stebėti, kaip 
demokratiška valdžia veikia ir 
net patiems tenka joje dalyvauti 
savo balsavimu. Lietuva ilgą lai
ką okupuota despotiškos, komu
nistinės valdžios. Aš manau bū
tų mūsų pareiga grįžti į Lietu
vą ir tenai skleisti mums taip 
gerai žinomus demokratijos ide
alus. Taigi, mes turėtumėme

ratinę santvarką.
Mes čia taip pat turime lais

vę praktikuoti savo tikėjimą 
kaip tik norime. Lietuvoje da
bar skleidžiami aštrūs ateistiniai 
sąjūdžiai, kurie, manau, šiek 
tiek paveikė visus. Aplinka te
nai nėra palanki tikėjimo augi
mui. Mes turėtume grįžti su gi
liu tikėjimu ir jį perduoti bei 
įžiebti savo broliams. •

Galime sutraukti minėtus mo
tyvus sakydami, kad dauguma

Lietuvoje, už- 
diplomatinius

stiprią valdžią 
megzti artimus 
ir ekonominius santykius su ki
tais kraštais.

Aišku, kad grįžus į Lietuvą 
mums bus sunku pritapti prie 
paprastesnio gyvenimo. Bet ar 
nebus vertas tas pasiaukojimas, 
kai pamatysime augantį stiprų 
kraštą — mūsų Lietuvą, prie ku
rios augimo ir stiprėjimo mes 
patys būsime tiesiogiai prisi-

LIETUVA DABAR

augštus mokslus laisvoje aplin
koje. Išlaisvintai Lietuvai atsta
tyti tokių žmonių reikės — išsi
lavinusių, susipratusių ir kitus 
kraštus gerai pažįstančių. Tokiu 
būdu galėsime padėti likusiems 
lietuviams. Ten baigusieji moks
lus bus rusų indoktrinuoti ir pa
veikti ateistinio komunizmo. 
Mes galėtume padėti sukurti

ADVOKATAS-NOTARAS 
praneša, kad

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

rauti — 
tuviais?

— Su lietuviais. Jų tarpe 
daug maloniau, nes yra daug 
daugiau bendrumo. Kanadiečiai 
anglai nuo mūsų daug kuo ski
riasi.

— Ar dalyvaujate lietuvių 
veikloj?

— Priklausau studentų atei
tininkų būreliui, nueinu į paren
gimus, minėjimus. Man ypač pa
tinka choro dainos, vaidinimai, 
taut, šokiai. Aš pati būčiau šo
kusi, bet niekas nepakvietė; ne
žinojau pas ką kreiptis.

— Sakote esat lietuvaitė. O 
ar nesigėdinate tai pasakyti sve
timtaučiams?

— Priešingai! Aš didžiuojuos, 
kad esu Kanados lietuvaitė. Lie
tuviškumas — tai mano dvasinis 
turtas, kurio neturi anglai. Pvz. 
ligoninėj kur dirbu mane kvie
čia pabūti kartais net vertėja. 
Man garbė, kad' moku ne tik 
anglų, bet ir lietuvių kalbą. Aš 
ir kitiem sakau, jog reikia di
džiuotis savo lietuvišku paliki
mu, kultūra. Juk mūsų kalba 
yra .viena seniausių Europoje. 
Jei aš šiandieną ją moku, tai 
ypač savo tėvų dėka, kurie rei
kalavo kalbėti namie lietuviš
kai. Tai nebuvo lengva, bet da
bar džiaugiuosi.
---Minėjote, kad esate Kana-' 

dos lietuvaitė, kuri Lietuvos nie
kad nematė. Kaip įsivaizduoja
te Lietuvą?

— Lietuvos grožio Įsivaizduo
ti nepajėgiu. Mano vaizduotėje 
dabartinė Lietuva atrodo suvar
gusi. Apie tai pasakoja atvykę 
iš Lietuvos.

— O jeigu Lietuva dabar bū
tų laisva, ar važiuotumėt ten gy
venti?

— Labai norėčiau ją aplanky
ti bei pamatyti, bet nemanau, 
kad ten galėčiau pasilikti.

Tokios mintys buvo pareikš
tos pokalbyje. Jose atsispindi 
čia gimęs lietuvių jaunimas. G.

pažinęs; nors man graudu, labai 
graudu tai pastebėti, jis — man 
svetimas.'Lietuvių kalbą jų lie
žuvis sunkiai valdo, mūsų tradi
cijos jiems jau svetimos, ne prie 
širdies. Net tautiniu šokių besi
mokant reikia angliškai kalbėti, 
kiti nesupranta. Visur tas baisus 
nutautėjimas! Ir kaltas ne tas 
vargšas jaunimas, mieli tėve
liai, bet tik jūs.

Ak! kiek kartų aš pastebėjau 
tas nutautėjimo žymes. Aš nie
kada neužmiršiu vienos lietuvės 
motinos žodžių, kai šalia jos 
dukterys angliškai kvaksėjo: “O, 
tai man nesvarbu. Aš tam visai 
nesipriešinu”. Miela, miela mo
tinėle, ar jums tokia nevertinga, 
tokia prasta pasidarė mūsų pro
tėvių Maironio, Kudirkos kalba? 
Sakykite, ką norite, aš gi tvirtin
siu, kad dviejų kalbų žinojimas, 
dviejų kultūrų turėjimas žmo
gaus "nemenkiha, bet augščiau 
iškelia. Baisūs man tie nutautė
jimo ženklai, gaila man tokių 
šaunių Lietuvos kovotojų, gai
la man prelato Krupavičiaus, 
kurie sava, gyvybę, savo pasku
tines jėgas pašventė Lietuvos la
bui ir dabar jaučia didžiausią 
pasipriešinimą iš tų, už kuriuos 
kovojo.

... Sunku optimistui būti, 
sunku, sunku pripažinti, kad 
Lietuva miršta svetimuose lau
kuose. Jau ir stebuklo sunku be- 
tikėtis. Lietuvaitę vaidilutę 
smaugia plėšri nutautėjimo ran
ka. Pagalbos šaukti jau nebeį
manoma, taigi, reikia nors mirti 
garbingai...

Stud. Margis Matulionis

“Varpo” dainos plokštelėj
Pagaliau Toronto “Varpo” cho

ras įdainavo 15 dainų ilgo groji
mo plokštelėm Tam reikia daug 
lėšų, kurių dalį jau sutelkė cho
ro rėmėjai. Visų aukotojų sąra
šas bus paskelbtas pasirodžius 
plokštelėms.

Pabaigęs plokštelių reikalą, 
“Varpas” tuoj imsis ruoštis di
džiam Lietuvos 25 metų pavergi
mo minėjimui, kuris įvyks Čika
goje 1965 m. gegužės mėn. čia 
bus giedamas garsusis G. Verdi 
“Requiem” kartu su Čikagos 
operos choru, papildytu vietiniais 
chorais. Šiam svarbiam momen
tui norima tinkamai pasiruošti, 
nes tas pats minėjimas bus kar
tojamas Toronte 1965 m. Darbo 
Dienos savaitgalyje, dalyvaujant 
tam pačiam chorų sąstatui.

Taip pat numatoma su G. Ver
di “Requiem” važiuoti į Vašing
toną dalyvauti lietuvių koplyčios 
atidaryme.
- Yra aišku, jkad toks, platus ir 
didingas ~“Varpo” choro dalyvavi
mas šiuose svarbiuose pasirody
muose reikalingas stipraus ir 
rimto pasiruošimo. Nors chore 
yra daug pajėgių ir patyrusių 
balsų, kurie mūsų ir kitom kolo
nijom jau taip gražiai, per eiles 
metų teikia lietuvišką muziką, ta
čiau gyvenimas praretina eiles, ir 
jas reikia vis papildyti. Dabar 
kaip tik gera proga naujiems įsi
jungti į “Varpo” chorą, nes bus 
pradedama ruoštis naujam reper
tuarui. Ypatingai skatinamas jau

Latvių gėlių krautuvė
802 BATHURST ST. (kampas Bloor). Tel. LE 3-3884

Pas mus puikiausios gėlės...
★ Puokštės nuotakoms bei Įvairioms kitoms progoms 

— europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
★ Įvairiausiu rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose.
★ Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

nimas, kuris galėtų pašvęsti nors 
truputi savo laisvo laiko šiam 
svarbiam mūsų kultūrinio gyve
nimo reiškiniui. Atsiminkime, 
kad muzika yra ta universali kal
ba, kuri paliečia visų širdis ir 
dažnai jas laimi.

Tad “Varpas” kviečia visus, 
kurie domėtųsi, įsijungti į choro 
eiles ir tuo prisidėtų prie Lietu
vos garsinimo svetimoj padangėj.

“Varpo” choro repeticijos 
vyksta kas savaitę Lietuvių Na
muose pirmadieniais ir trečiadie
niais. Norintieji smulkesnių in
formacijų, galite skambinti “Var
po” choro pirm. Jurgiui Račiui 
tel. 533-8685.

Antikomunistiniai 
sąjūdžiai stiprėja
Daugelyje P. Amerikos kraštų 

kr. demokratų partija žymiai su- 
stįprėjo, tuo mažindama komu
nistų įtaką balsuotojų ir studen
tijos tarpe. Pasaulio dėmėsi ypač 
atkreipė laimėjimas Venecuelo- 
je; 1958 m. rinkimuose kr. de
mokratai surinko 420.000 balsų, 
gi 1963 m. gruodžio mėn. — 810. 
000, nežiūrint Castro stipriai re
miamos komunistų partijos veik
los. Brazilijos senate jie vietoj 
turėtų 7 vietų, laimėjo 25. Ar
gentinoje rinkimuose gavo dvi
gubai daugiau balsų, negu prieš 
tai. Čilėje taip pat stipriausia 
partija. Kr. demokratai paveržė 
iš komunistų įtakingą kontrolę 
universitetinėse organizacijose 
Argentinoje, Brazilijoje, Čilėje, 
Peru, Meksikoje ir Domininkonų 
respublikoje.

San Francisco. — Dominic 
Magri iškėlė teisme bylą savo 
kaimynui John Yolton už savo 
paties šunų kaukimą. Yolton, ku
ris jau anksčiau buvo patraukęs 
Magri teisman už šunų triukšmą, 
turėjo įgrojęs į juosteles tų šu
nų lojimą bei kaukimą ir garsiai 
pergrodavo 3 vai. ryto. Teisėjas 
panaikino abi bylas.

Klaikaus 
siaubo 
replėse
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Irika Nasliūnaitė

★ ★ ★

Po kiek laiko aš pradėjau dirbti. Moterų daug. 
Visos Į mane žiūrėjo kaip į nusikaltėlę. Visų stum
doma ėjau savo pareigas. Vieną dieną jos mane rus- 
ke išvadino, šaukdamos — ko čia atvažiavau! Aš 
prišokusi pastūmiau ir nepajutau kaip ji nusirito 
laiptais žemyn. Kitos stovėjo išsigandusios, o aš šau
kiau:

' — Jūs bjaurios! Jūs neturite nei sąžinės, nei gar
bės! Gal jūs geresnės kaip aš dėlto, kad rūkote, ge
riate ir turite dideles burnas? O jei aš bučiau ir 
rusė, tai aš taip pat žmogus!

Bute su manim gyveno nuo karo užsilikusios naš
lės. Viena gyveno su vyru, kita sena, bet su didele 
burna. Jos drumstė man ramybę, šmeižė mane, pju

dė su kaimynais. Po kiek laiko supratau, kad jos 
bijojo dėl savo senio — kad nepaviliočiau. Vieną 
dieną jos man sako: 1

— Kodėl tu neišteki? Mes, moterys, bijom ta
vęs. Tu gali vyrus atimti.

— Aš ne karo našlė, kurios be gailesčio išardo 
šeimas. Turbūt jūs visos tokios, — drožiau joms Į 
akis.

Tuose namuose gyveno atbėgusios iš Rytų Vokie
tijos su svetimais vedusiais vyrais; pas vieną spar
čiai augo šeima. Aš negalėjau suprasti. Nejaugi vo
kiečių moterys taip mažai moralės teturi? Jom ne
svarbu ant pirštų jungtuvių žiedai, svarbu tik sau 
vyrą turėti ir iš valdžios pinigus gauti. Grįžusios 
moterys randa savo vyrus karo našlių glėbyje, o 
jei ką sako, turi Įrodyti.

Aš verkiau, nežinodama ką daryti, kaip kovoti 
prieš šias žmogystas. Pravardžiavimą ruse girdėjau 
kasdien arba “polak”. Rodos, ir jie iš Rytų Vokie
tijos bėgo Į laisvę, bet kas jie tokie? Dirbti neno
rėjo, melavo, mušėsi. Policija lankėsi kasdien, bet 
ir ji bijojo šių žmonių.

Kiek laiko praėjus aš sunkiai susirgau, nes toks 
gyvenimas suardė mano nervus. Už sveikatos nete
kimą dėl rusų kaltės kaip Vokietijos pilietė, tama- 
vusi vokiečių kariuomenėje, bandžiau gauti pensiją. 
Padaviau prašymą, ir mane pasiuntė ligoninėn ištir- 
ti. Po šio tikrinimo negalėjau visai paeiti. Liga už
truko ilgai. Pasveikusi grįžau į darbą. Už dviejų 
dienų mane atleido pasiremdami melagyste, kad aš 
laikinai priimta. Ar tai nebaisu? Ar nepanašu Į ru
sų režimą? Kur ta teisybė ir ta išsvajota laisvė? Nu
ėjau pas Įmonės tvarkytoją ir išdrožiau:

— Jūs neturite nei kiek moralės kiek rusai, ku
rie mūsų priešai buvo. Ar tai padėka už tai, kad aš 
Tėvynei paaukojau: savo jaunystę, sveikatą ir 15 
metų meldžiausi, kad išvysčiau šį laisvąjį kraštą? 
Tikėjausi rasti paguodą, meilę ir teisybę. Jūs nemu- 
Šate manęs, bet šypsotės ir švelniu būdu elgiatės
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panašiai kaip ir rusai. Jūs neklausiate kodėl susir
gau. Jus neklausiate ką veikė mano vaikas. Jums nie
kas nesvarbu. Aš jus neprašau gailesčio, nes jūs 
jo neturite, bet nors truputį teisybės.

Pasiklausęs mano žodžių grąžino mane į darbą, 
bet vis darė sunkumų pinigų išmokėjime. Teko ra
šyti visur. Mano laiškai ėjo po visą Vokietiją, kol 
per vargą pasiekiau teisybę. Bute tos našlės nedavė 
ramybės. Iš kambario dingo pinigai, žinojau kas 
galėjo tai padaryti, bet policijai reikėjo įrodymų.

Ta našlė, kuri buvo 60 metų amžiaus, įsikraustė 
į mano virtuvę. Nieko neliko kaip vėlei prieš šias 
moteris kovoti. Radau kas man padeda ir galėjau 
jas išvyti iš savo virtuvės. 1962 m. gavau butą, nors 
brangus, bet čia iš tiesų radau ramybę, šeimininkė 
į mano reikalus nesikiša, aš nieko blogo nedarau, 
punktualiai apsimoku už butą, gyvenu su sūnumi ra
miai. Dėl pensijos ėjo tikrinimas. Nusibodo ir ši 
baimė, teismas, bet teisybę rasti sunku. Daktarai 
pasakė:

— Jūs jauna, galite vesti. Kaip Jūs galite taip 
gyventi? — Net vienas profesorius reikalavo pasi
aiškinti, dėlko aš nenoriu ištekėti? Ką aš galiu at
sakyti? Juk aš dirbu, sūnų auginu, mažai kur išeinu 
ir taip neteko susipažinti.

★ ★ ★

1963 m. susipažinau su vienu lietuviu. Sutarėm 
vesti: dirbsime abu ir nieko nereikės daugiau rei
kalauti. šis vyras 40 m. amžiaus, buvo 15 metų iš
gyvenęs su Vakarų našle, kuri dabar turi 60 metų 
amžiaus. Kai jinai pajuto, kad įvyks vestuvės, vaka
rais stovėjo po mano langais, laukdama jo išeinant. 
Moteris, kuri gali jau mum abiem motina būti, iš
ardė mūsų jungtuves. Aš likau antrą kartą gyveni
mo apvilta. Jam padėjau, nes buvo sunkus ligonis. 
Jis grįžo pas tą seną karo naštę. Aš verkiau, klaus
dama, kodėl tik man taip viskas įvyko? Ar aš galiu 
dar kartą tikėtis laimės gyvenime? Ar duoti dar

kartą meilę ir pasišventimą vienas kitam? Ilgą laiką 
niekur neradau kantrybės. Darbas ir namų ruoša, 
vaikas ir jo meilė stiprina mane ir padės nugalėti 
visus sunkumus.

Vietoj užbaigos
Kurie skaitėte mano dienoraščio trumpas ištrau

kas, galiu pasakyti, kad jūs laimingesni, kaip aš. 
Bet kad aš nelaiminga būčiau, negaliu pasakyti. Aš 
pažįstu savo Tėvynę. Graži esi tu, mano gimtine! 
Aš negaliu kaip poetė apdainuoti, negaliu gražių ei
lėraščių parašyti, nes aš paprasta mergina. Bet aš 
prisimenu Lietuvos grožį, prisimenu tas nuostabias 
Kalėdas. Tėviškės Kalėdos gražesnės, jose daugiau 
šventiškumo, lietuvio malda karštesnė, nes jis tiki 
ir laukia. Jis tikėjime yra stipresnis, jo Kalėdos šir
dyje šventos.

O pavasaris toks gražus, kai žydi jievos, miške 
— žibutės, baltos ir mėlynos. Aš kas rytą pasiekda
vau kiekvieną gražiausią krūmelį, parką ir į krūti
nę traukdavau tą skanų kvapą. Kiekvieną rytą, kaip 
laiškanešė, stovėdavau prie klebonijos, prie kitų na
mų durų, žmonės su šypsena mane sutikdavo. Kiek
vienas kviesdavo į trobą, vaišindavo, o sūnui vis ką 
nors duodavo parnešti. Vaikai ten kalba lietuviškai, 
čia jie gimę ir augę, bet jie nesupranta kas yra 
komunizmas. Jei jie eina į darželį ar mokyklą, juos 
puošia raudonas pijonierių kaklaraištis. Jų tėvas ir 
Dievas — partija, jų “gražiausia šalis” — tarybinė. 
Bet paaugę ir jie mato savo akimis, ir jie nepaten
kinti, bet reikia tylėti. Daugelis tampa stipriais ko
munistais, bet daugelis tik iš reikalo, nes geležinės 
grandinės sunkios. Jeigu jie galėtų laisvę pasiekti, 
bėgtų visi.

Hitlerio ir Stalino įsakymai sunaikino mano pas
kutinį pasiryžimą, o čia, Vokietijoj, tik pasakau — 
“es ist der Dank fuers Vaterland”. žiūriu į vaiką 
ir bijau, kad jis niekados nenešiotų uniformos, ku

rios jaunas nesupranti. Mes turime valstybės klau
syti, bet kiek valstybė sunaikina, sudrasko! Tu vals
tybei geras, kolei dirbti gali. Ąš vis tikiu ir laukiu, 
nors kur tik einu, vis takai sukliudyti. Aš drąsiai 
kovoju, spiriuos prieš sunkųjį kalną, kurio viršūnės 
niekados nepasieksiu...

Graži tu, mano Gimtine, aš myliu tave, tavo lau
kus, pievas, tuos gražius miškus, mėlyną padangę, 
žvaigždes ir žmonių širdis.

Daugelis Lietuvos vokiečių pamiršo lietuviškai. 
Jie už šiuos žodžius kritikuos mane ir smerks, bet 
aš jiems priminsiu, kad ir jie dažnai sakėsi lietu
viais esą, ypač varge.

Iš Lietuvos atsivežiau daug dainų ne tik knygo
se ir sąsiuvinyje, bet ir galvoje. Taip pat atsivežiau 
ir plokštelių. Man tos dainos gražios ir malonios. 
Skaitau lietuviškas knygas, laikraščius. Kai užgroja 
lietuvišką polką, šoku ją taip smagiai, nes muziko
je dažnai viskas užsimiršta. Lietuviški laiškai atei
na iš Tėvynės: Stasės ir jos vaikų. Neseniai Stasė 
į laišką įdėjo sudžiūvusią rūtą, išreikšdama savo 
vargą. Ji norėtų mane dar matyti, dar eiti, tik kito
kiais takais, žinau — laisvais tėviškės takais. Bet 
ar aš, ar ji sulauks?

Kadaise rašiau eilėraštį, kurį dabar mažai teat
simenu (jis papuolė į rusų rankas):

“Neamžinai mums saulė nusileido, 
Neamžinai rankas tau grandys spaus. 
Tu tremtinių keliu išėjęs,

, Tėvynėn karžygiu sugrįši vėl.”
Už šituos paprastus žodžius teko daug kentėti. 

Tardytojai klausinėjo, ką aš galvojanti ir ką noriu 
pasiekti. Aš nieko nepasiekiau, jų įstatymai liko tvir
ti; nei aš, nei tūkstančiai kitų. Laisvę betgi pasie
kiau, o jie liko toliau vargti. Dabar jie nelaukia pa
vasario, kad amerikiečiai išlaisvins. Jie neša tą jun
gą, prie kurio priprato; džiaugiasi mūsų laiškais ir 
mūsų rojišku gyvenimu.

* * ★ PABAIGA



NUOSTABIŲJŲ REGĖJIMU GARSAS PLINTA
Ką pasakoja pati Skiemonių regėtoja?
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Šiemet trys nauji kunigai

Įvairiais keliais pasiekia užsie
nį Lietuvoje neskelbiami įvykiai. 
Vienas tokių yra Marijos pasiro
dymai Skiemonyse Ramutei 
Pranciškai Macvytei. Nors komu
nistinė spauda to neskelbia, ta
čiau žinia pasklido po visą Lietu
vą ir pasiekė išeiviją. Komunis
tinė Lietuvos spauda tą įvykį bu
vo prabėgomis užsiminusi, bet tik 
iš neigiamos pusės, stengdamasi 
suniekinti regėtoją ir tikinčiuo
sius. Tiesa, dabartinėmis sąlygo
mis neįmanoma visko nuodugniai 
ištirti, tačiau aplinkiniai žmonės, 
kurie pažįsta regėtoją ir jos tė
vus, nepastebėjo nieko nenorma
laus. O juk mūsų kaimo žmonės 
yra pakankamai sveiko proto, 
kad atskirtų, tikrus nuostabaus 
dalykus nuo*apgavystės, dirbti
numo ir nenormalumo. Be to, re
gėtoją yra aplankę gana kompe- 
tetingi žmonės, užrašę jos pačios 
pasakojimą bei tyrinėję jos asme
nį. Vienas toks užrašas yra pa
siekęs ir “Tž” redakciją, čia jį 
ir atpasakojame.

Pasak Ramutės Pranciškos 
Macvytės liudijimo, šv. Marija 
pasirodžiusi jai 1962 m. liepos 13 
-14 d. Janonių kaime, Skiemonių 
parapijoj. Pirmą kartą pasiro
džiusi liepos 13 d., penktadienio 
vakare, 11 vai. Tuo momentu Ra
mutė po vakarienės ėjo pas kar
vę į dobilų lauką ir staiga pama
tė nepaprastas šviesas: “Tada pa
ėjusi toliau pamačiau altorių to
lų, kaip Skiemonių bažnyčios di
dysis altorius, kuriame degė daug 
žvakių. Altoriuje stovėjo šv. Ma
rija, apsivilkusi balta suknele ir 
apsijuosusi mėlynu kaspinu. Ji 
laikė pakėlusi rankas, kaip laiko 
kunigas šv. Mišių metu. Virš gal
vos buvo tamsus dangus, kuriame 
mirgėjo daug žvaigždžių. Šv. Ma
rijos plaukai buvo palaidi, gelto
ni, lyg auksas, ilgi ligi kojų. Aš 
visa tai pamačius persigandau, 
norėjau parbėgti namo ir parody
ti tėvams, kad jie ateitų ir pa
matytų, bet kiek pabėgėjus namų 
link, man atėjo mintis grįžti ir 
paprašyti, kad Marija palauktų, 
kol parbėgsiu ir pakviesiu tėve
lius. Aš apsigrįžau ir vėl bėgau 
atgal pas Mariją, bet nespėjau 
pribėgti ir vėl viskas dingo”.

Perkėlusi karvę dobilienoj, Ra
mutė parėjo namo ir visa tai pa
pasakojo mamai, kuri tarė: “Gal 
tau akyse pasirodė”. Ramutė jai 
aiškinusi, kad tikrai matė ir tai 
ištisas penkias minutes.

šeštadienį apie tą įvykį sužino
jo ir kaimynai. Viena jų patarė 
Ramutei ir vėl eiti į tą vietą tuo 
pačiu laiku. Ramutė paklausė, ir 
paėmusi rožinį pradėjo palengva 
eiti. Paėjus iki klojimo kampo 
pradėjo jausti baimę. Tada, anot 
pačios Ramutės, “kalbėdama ro
žančių ėjau tolyn ir tolyn į tą 
vietą.' Priėjusi šulinį, aš staiga 
pamačiau šv. Mariją, iš karto 
puoliau ant žemės ir keliais artė
jau prie Jos. Dabar Marija sto
vėjo ne ant altoriaus, bet ant ne
didelio staliuko. Staliukas buvo 
apdengtas balta drobule su auk
siniais kryžiais. Marija buvo ap
sirengusi, kaip ir pirmą kartą; ir 
plaukai buvo tokio pat ilgumo, 
tik ant galvos buvo, lyg karūna, 
lyg erškėčių vainikas. Šv. Merge
lė dabar laikė rankas, kaip “... 
bažnyčios didžiajame altoriuje, 
suglaudusi, o ant kairės rankos, 
ties krūtine, laikė panašią į šv. 
Juozapo rykštę, pražydusią leli
jomis. Tik nesimatė, ar šv. Mer
gelė buvo basa, ar apsiavusi, nes 
jos kojas dengė balta suknelė”.

Toliau Ramutė pasakojo prisi
artinusi keliais prie Marijos, pa-! kas pasakė: “Pažvelkite f tuos da- 
bučiavusi tą vietą, kur galėjo bū-įlinius — jie yra gerai atrinkti, 
ti jos kojos, ir išdrįsusi paklausti: j geriausiai aprengti, geriausiai iš-

— švenčiausioji Mergele, ko- , lavinti ir geriausiai apginkluoti,
dėl man antrą kartą pasirodei? Kiekvienas kareivis yra sveikas, 
Kodėl nepasirodei kunigams, vys- kiekvienas turi visai naują gink- 
kupams ar maldingiems žmo- lą. Jei partizanai norėtų kovoti 
nėms, o pasirodei man tokiai seniai priimtais kariavimo meto- 
menkai dulkei. Į dais, mes juos greit prispaustu-

Marija atsakė: Imėm, bet jie yra velniškai sli-
— Mergele lelija, tu to verta dūs.”

buvai. Dažnai gerai ginkluoti vyriau-
Įsidrąsinusi Ramutė kreipėsi į sybės daliniai yra bejėgiai prieš 

Mariją: “
— Švenčiausioji Marija, gel

bėk žmoniją nuo pražūties ir li
gų. — Marija atsakė:

— Žmoniją išgelbėsiu nuo pra
žūties tada, kai pasaulis pasida
rys maldingas. Aš tave išgelbėjau 
nuo mirties, nes būtum šį mėnesį

Ramutė Pranciška Macvytė.

mirusi. Prieš šv. Jokūbą penkta
dienį prieik išpažinties, nes tai 
būtų buvusi tavo mirties diena. 
Paprašyk žmones, kad penktadie
niais nevalgytų mėsos. Visiems, 

tus žodžius, paprašyk sukalbėti 
po vieną poteriuką, o netikin
tiems netark nė žodžio.

Marijos akyse blizgėjo didelės 
ašaros, riedėjo per veidą, krisda
mos ant drabužių, o aplink staliu
ką, ant kurio ji stovėjo, žydėjo 
aukso spalvos dobilai. Ramutė, 
susiėmusi rankas vėl kreipėsi į 
Mariją, prašydama palikti bent 
vieną ašarą (atrodė 5 kapeikų dy
džio). Bet Marija atsakė:

— Dobilai ir ašarėlės — tai ne 
stebuklas. Aš padarysiu didesnį 
stebuklą, kai pradės žmonės 
melstis, kad net visas pasaulis 
tviskės ir mirgės. -

Toliau Ramutei atėjo mintis 
paklausti Mariją apie paparčio 
žiedą, kurio žmonės jieško per 
Jonines, ar jis atneša kokią lai
mę? Marija atsakė:

— Didesnės laimės niekur ne
rasi ir jos nebus, kokią tu čia pa
matei. — Ramutei vis verkiant, 
Marija tarė:

— Neverk, eik linksminkis su 
jaunimu, kaip ir ėjai, tik gražiai, 
o dabar eik namo, prikelk sesu
tes, broliukus, tėvelius ir kai su
kalbės poterėlį, pasakyk ką ma
tei, o dabar linkiu ilgo amžiaus ir 
laimingo gyvenimo. — Pagaliau 
Ramutė paklausė, kada Marija 
vėl apsireikš. Marija atsakė:

— Daugiau čia neapsireikšiu; 
dabar apsireikšiu Egipte su 
dviem angelais. O jeigu tave kas 
nors užpultų, engėjai, ar kas 
nors, tai ateik į šią vietą pasi-

PARTIZANŲ IR KARIŲ KOVOS 
PIETŲ VIETNAME

“Newsweek” rašo, kad praė
jus 3 mėnesiams po Diem’o reži
mo nuvertimo situacija P. Viet
name anaiptol nepagerėjo, ir 
amerikiečių tarpe jaučiamas ap
sivylimas, nes Diem’o nuvertimas 
ir nužudymas nereiškia karo lai
mėjimo.

Ant popieriaus komunistinio 
Vietkongo (partizanų) jėgos tesu
daro dešimtą P. Vietnamo vy
riausybės kariuomenės dalį. 
Prieš 15 mėnesių raudonieji par
tizanai tepajėgė pulti kuopą; da
bar jie pajėgia atakuoti batalijo- 
ną ir išmoko sėkmingai kontrata
kuoti helikopterius ir šarvuočius.

Stebėdamas rinktinės 5-tosios 
divizijos dalinių judėjimą ryžių 
laukuose, amerikiečių pulkinin-

Dažnai gerai ginkluoti vyriau- 

partizanus, ginkluotus vien nami
nės gamybos ginklais bei grana
tomis. Vienas augštas JAV gene
ralinio štabo karininkas, lankyda
mas Vietnamą, pasakė: “Partiza
nai nedaug ką turi, bet yra suma
nūs ir yra labai ryžtingi. Mes tu
rime perdaug ir esame perdaug 

melsti, aš tau visada duosiu pa
tarimą.

Tai tarusi Marija iškėlė ran
kas virš Ramutės galvos ir, lyg 
artėdama į ją, dingo. Parėjusi na
mo, Ramutė papasakojo apie įvy
kį saviesiems.

Vėliau paaiškėjo, kad šviesas 
Marijos apsireiškimo vietoje ma
tė ir kiti žmonės, kaimynai.

Tiek iki šiol yra žinoma iš pa
tikimų šaltinių apie apsireiški
mus Skiemonyse. Nežiūrint so
vietinės priespaudos, žinios apie 
juos tebesklinda. Tie apsireiški
mai iki šiol lieka neištirti, nes so
vietai neleidžia; vietiniai valdžios 
pareigūnai tą reikalą kaip galė
dami niekina. Apylinkės tikintie
ji visdelto liko labai paveikti ir 
Ramutės liudijimą laiko patiki
mu, nors tikėti ar netikėti šiuo 
atveju yra laisvo apsisprendimo 
dalykas. G.

Ar katalikas gali būti žydu?

KRIKŠČIONYS NAUJOJO IZRAELIO VALSTYBĖJE
Katalikybė Palestinoj buvo ir 

yra gyva nuo pat krikščionybės 
pradžios; pirmuoju Jeruzalės vys
kupu buvo šv. Jokūbas apašta
las, bet, antra vertus, niekad ka
talikai nesudarė Palestinos gy
ventojų daugumos, ir šventąją 
Žemę valdė ir tebevaldo nekrikš
čionys, jei nekalbėti apie trum
pą laikotarpį Kryžiaus karų me
tu. Bet tada Šventoji žemė turė
jo katalikų valdžią ne iš vietos ki
lusią, o iš okupacinės kryžeivių 
kariuomenės; tai buvo okupacinė 
valdžia, turėjusi Lotynų Jeruza
lės vardą ir formaliai egzistavu
si 100 metų.

Palestina istorijos būvyje ėjo 
iš vienų užkariautojų rankų į ki
tas, bet katalikybė visada turėjo 
savo didesnį ar mažesnį židinį ta
me krašte. Katalikai buvo laisvi 
laikotarpyje nuo Konstantino Di
džiojo iki musulmonų okupacijos 
640 m. ir britų mandato laikotar
pyje 1918-1948 m. šiaip visų Pa
lestinos užkariautojų valdžioje 
katalikai buvo laikomi valstybės 
“posūniais” arba net jos priešais 
ir kaipo tokie buvo daugiau ar 
mažiau persekiojami. Britų pro
tektorate nebuvo dominuojančios 
religijos, visos buvo lygiateisės, 
nė viena nebuvo persekiojama.

Socialistai krikščionims 
palankesni
Nuo 1948 m. Palestina yra su-

savim patenkinti.” Partizanų “iš
laisvintuose” rajonuose gyvena 
apie pusantro milijono kaimie
čių, kurie aktyviai partizanus re
mia. Vyriausybės kariuomenės 
globojamuose rajonuose gyvena 
4 milijonai kaimiečių, kurių yra 
didesnėj ar mažesnėj partizanu 
Įtakoje.

Raktinėje Mekongo upės del
toje pr. metų lapkričio ir gruo
džio mėn. partizanai rimtai smo
gė vadinamiesiems strateginiams 
kaimams: iš 7000 tokių sustiprin
tų kaimų užėmė apie 3.500 su 
11.000 ginklų vienetų. Nuo š.m. 
pradžios vyriausybės kariuomenė 
evakavo 200 prietilčių ir sudarė 
judrius smogiamuosius dalinius.’

Kaimai atrodo idiliškai ramūs 
ir nedaug kas rodo, kad netolie
se kartas nuo karto kyla aštrios 
kautynės. Vietnamiečiai pripra
to prie to nuolatinio karo, tad 
priima ji ramiai, su šypsniu vei
duose, lyg kokią oro permainą. 
Amerikiečiams patarėjams daž
nai kyla klausimas, ar vietnamie
čiai tikrai nori nusikratyti komu
nistais partizanais. Vienas ame
rikietis karininkas, pribijodamas 
naujo sukilimo, sako, kad kiek
vieną perversmą lydi provincijos 
valdininkų “valymas” ir tai tuo 
metu, kai viskas pradeda taisy
tis. “Perversmams su jų naujais 
planais ir personaliniais pakeiti
mais dabar ne laikas. Jei pervers
mų daugiau nebebus, tai Vietna
mas laimės.” J. Gs.

LIETUVIUS...
Viešpaties Kristaus Prisikėlimo šventėje, negalėdamas kiekvienam 

asmeniškai parašyti, noriu šiuo būdu nuoširdžiai pasveikinti visus savo 
bičiulius ir pažįstamus plačioje Kanadoje ir palinkėti palaimintų šven
čių, o kartu ir padėkoti už mielus prisiminimus bei nepailstamą pagalbą 
Vokietijos lietuviams, ypač Vasario 16 gimnazijos išlaikymui ši gimna
zija mums visiems tapo mūsų “rūpesčių vaiku”, bet kartu ir mūsų lū
kesčių bei vilties simboliu, nes “Lietuva atsibus juk kada, neveltui ji 
tiek iškentėjo...”

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės šiuo metu pats didžiausias rū
pestis — užbaigti Vasario 16 gimnazijos pradėtuosius naujus namus, kad 
mūsų jaunimas nuo sekančio rudens galėtų mokytis tinkamose patalpo
se. Todėl, jungdamasis prie mūsų PLB krašto valdybos ir gimnazijos 
vadovybės atsišaukimo į laisvojo pasaulio lietuvius, prašau ir raginu vi
sus mieluosius geros valios lietuvius savo auka prisidėti prie gimnazijos 
išlaikymo ir naujų namų įrengimo.

Džiugu paminėti, kad šiais metais prieš šv. Velykas dvi mūsų gimna
zijos buvusios auklėtinės laiko valstybinius gydytojų egzaminus, o vienas 
buvęs auklėtinis kovo 14 d. gauna kunigystės šventimus Romoje. Taigi, 
jūsų aukos nebuvo ir nebus veltut

Prisikėlusio Kristaus palaima telydi jūsų visų gyvenimą ir darbus.
Jūsų Tėvas Alf. Bernatonis, OFM Cap 

sielovados direktorius ir
Vasario 16 gimnazijos švietimo komisijos pirm.

Žydų kilmės katalikų kunigas 
Danielius, kurio Izraelis neno
ri pripažinti žydu.

de-

žy- 
šie 
ra-

skaldyta į dvi dalis; didesnėj jos 
dalyje įsikūrė nepriklausoma Iz
raelio valstybė. Jos daugumą ir 
valdanti gyventojų sluogsni su
daro žydai, kurie jaučiasi tebe
santi “išrinktoji tauta” ir tebetę- 
sianti biblines tradicijas. Israelio 
valstybė turi daug teokratinės 
valstybės požymių; yra ir parti
jos, kurių programoj numatytas 
etninis ir religinis izraelitų gry
numas, bet yra ir laicistinė parti
ja — socialistai, kurie savo parti
ją vadina Mapai. Įdomu, kad so
cialistai katalikiškose šalyse ka
talikų nemėgstami, o Izraelyje 
priešingai: ten krikščionys ne
mėgsta religingų žydų ir norėtų, 
kad Izraelis būtų laicistų - socia
listų valdomas, nes šie neprote- 
guoja nė vienos religijos ar kon
fesijos, jie yra daugialypės 
mokratijos šalininkai.

“Kipro santuoka”
Krikščionys nepatenkinti 

dais ortodoksais dėlto, kad 
tvarkosi savo bendruomenėje 
bininiais įstatais, palikdami 
krikščionims ir musulmonams 
teisę tvarkytis savo religiniais 
įstatais, žydų tradicijos niekad 
nedraudė nežydams (gojams) gy
venti žydų tarpe ir dabar nedrau
džia, bet tam tikrais atžvilgiais 
nežydus daro Israelio valstybės 
posūniais, pvž. nežydai gali būti 
žydų tarnais, bet labai retai gau
na darbą žydų fabrikuose ir nie
kad negauna valstybinės tarny
bos. štai, pvz., britų valdymo me
tu Palestinoj daug krikščionių 
technikų dirbo Hafos valyklose'; 
Israelio valstybėje visi tie tech
nikai neteko darbo, turėjo jį už
leisti žydams. Faktiškai žydams 
uždrausta judaizmą pakeisti 
krikščionybe. Nemaža žydų atvy
ko į Izraelį su žmonomis nežydė- 
mis ir susidūrė su kliūtimis; žy
dai ortodoksai reikalauja, kad 
krikščioniški šeimų partneriai ar
ba priimtų judaizmo religiją ar
ba išvyktų iš Izraelio teritorijos. 
Vyriausybė surado kompromisi
nę formulę: už Izraelio teritori
jos ribų, užsienyje sudarytas san
tuokas pripažinti teisėtomis. To
kių porų yra imigravę Į Izraelį 
apie 2000. Ir dabar, kai žydas
tuokiasi su nežyde, važiuoja į 
Kipro salą santuokos akto suda
ryti, nes tai yra artimiausias 
krikščioniškas užsienis. Tokių 
“Kipro santuokoje” gyvenančių 
žydų yra apie 200. šia proga rei
kia pažymėti, kad tradiciniai ra
binų įstatai griežtai varžo žydus 
vyrūs tuoktis su nežydėmis, bet 
žydėms nedraudžia tekėti už ne
žydų.

Antikrikščioniška propaganda
Ypačiai griežtai nusistatyta 

prieš žydų perėjimą į kitas tiky
bas. Tam tikslui Tautinis Religi
nis Frontas kasmet rengia anti- 
misijonierinės propagandos va
jus ir išpila daug neapykantos 
bei paniekos krikščionybės adre
su. Mapai (socialistų) partija ne
pritaria ir nedalyvauja antimisi-

Romoje, Laterano bazilikoje, įšven
tinti kunigais trys Sv. Kazmiero ko
legijos auklėtiniai. Jie šį pavasarį pa
pildys lietuvių kunigų eiles Europoj 
ir Amerikoj. Štai jie:

Kun. Jonas Gaudzė gimė Pakapinės 
k., Lukštų par. 1921 m. lapkričio -23 
d. Baigęs pradžios mokslą Lukštuose 
ir Rokiškyje, dvejus metus lankė Sa
lų Žemės Ūkio Mokyklą, kurią baigė 
1939 m. Metais vėliau įsigijęs pieno 
ūkio kontrolasistento diplomą Gruz
džiuose, ketvertą metų lankė Žeime
lio apylinkės ūkininkus, tikrindamas 
pieno produkciją. Patekęs į Vokieti
ją karo pabaigoj, Jonas įstojo į Tumo 
Vaižganto gimnaziją Fischbecke-Špa- 
kenberge. Baigęs VI klasę, 1947 m. 
emigravo į Angliją, 1951 m. į Kanadą. 
Anglijoje gyveno Eleaforde ir Trow
bridge, dirbo žemės ūkyje: pradžioje 
paprastu darbininku, vėliau kaip so
dininkystės specialistas; Kanadoje gi, 
Montrealyje, buvo Jacobs Building 
elevatoriaus operatoriumi. 1955 m. pa
baigoje atvyko į Italiją ir, privačiai 
pasiruošęs, 1957 m. pradėjo filosofi
ją. Vienerius metus buvo grįžęs į Ka
nadą atostogų. 1960 m. filosofiją bai
gė, ir šį pavasarį Laterano un-te bai
gęs teologijos studijas, ketina įsijung
ti į darbą Kanados ir Amerikos lie
tuvių tarpe. Į ateitininkų organizaci
ją įstojo Špakenberge 1946 m. Uoliai 
rėmė savo apylinkės kultūrinį darbą. 
Ėjo iždininko ir vicepirmininko par
eigas Montrealio ir Romos ateitinin
kų valdybose.

Kun. Vingaudas Damijonaitis gimė 
1935 m. rugsėjo 13 d. Šiauliuose. Pra
džios mokyklą pradėjo dar Lietuvoje, 
Kaune; baigė 1947 m. Hanau stovyk
loje. Trejus metus ten pat lankė ir

J. GOBIS

tuosjonieriniuose vajuose. Per 
vajus žydai ortodoksai primena 
žydų pogromus Kryžiaus karų 
metu ir žydų ištrėmimą iš Ispa
nijos; primena žydų pogromus 
caristinėje Rusijoje ir mirties la. 
gėrius Hitlerio Vokietijoje bei 
jos okupuotuose kraštuose. Daro
mas priekaištas Vatikanui, kad 
jis nepripažįsta de jure Izraelio 
valstybės, o kadangi žydai su ara
bais dar nėra sudarę taikos su
tarties, o tik karo paliaubas, tad 
Vatikanui nepatogu užimti pro- 
izraelitinę antiarabų poziciją. 
Arabų kraštuose daug daugiau 
katalikų, negu Izraelyje.

Žydas — katalikų kunigas
Visame katalikų pasaulyje pa

garsėjo tėvo Danieliaus piliety
bės byla. Jis yra Lenkijos žydas, 
pogrindžio rezistentas, perėjęs į 
katalikybę, tapęs kunigu ir vie
nuoliu, hitlerinės okupacijos me
tu apie šimtą savo tautiečių iš
gelbėjęs nuo mirties. Po karo 
emigravo į Izraelį ir paprašė jo 
pilietybės 'vidaus' reikalų minis
terijoje, kuri atmetė jo prašymą 
tuo pagrindu, kad jis yra perėjęs 
iš judaizmo į katalikybę. Tėvas 
Danielius norėjo gauti Izraelio 
pilietybę priviligijuotu būdu, au
tomatiškai, pagal “grįžimo įsta
tymą”, kaip žydas, grįžęs iš ilgos 
tremties į savo senąją tėvynę, 
norėjo įrodyti, kad žydas nepra
randa savo tautybės, priėmęs 
krikščionybę, kad tautybė ir re
ligija nėra tas pats. Tėvas Danie
lius apskundė vidaus reikalų mi
nisteriją augščiausiam Izraelio 
teismui, kuris dauguma balsų 
(bet ne visais balsais) atmetė jo 
skundą, motyvuodamas savo 
sprendimą tuo, kad judaizmas 
neatskiriamas nuo žydų tautybės, 
kad tikėjimo pakeitimas reiškia 
savo tautybės išsižadėjimą. Įsidė
mėtinos augštųjų teisėjų nuomo- 
monės: teisėjas Berinsin pasisakė 
už tėvą Danielių; teisė seka gy
venimą, o ne gyvenimas — teisę; 
mūsų amžiuje jau įvairių kultų 
atstovai kartu meldžiasi už tai
ką, gyvename atskirais naujų re
alybės apraiškų; nauja dvasia 
reiškiasi religijų santykiuose: kur 
seniau buvo neapykanta ir kon
kurencija, ten dabar formuojasi 
vienas kito supratimas ir drau
giškumas, sugyvenimas. Augš- 
čiausio teismo pirmininkas Sil- 
berg prieš Tėvą Danielių įrašė 
tokį motyvą: dauguma izraelitų 
nenori nutraukti ryšių su savo 
istorija ir paneigti savo sentėvių 
istorinį palikimą; draudžiama žy
dams niekinti savo vardą ir žydo 
sąvokos turinį; keičiant religiją, 
nutraukiamas istorinis tęstinu
mas. Mes neturime nieko prieš 
Katalikų Bažnyčią, mes skiriame 

viduramžių Bažnyčią nuo Jono 
XXIII Bažnyčios.

Laukia tik
religingu žydų
Tėvas Danielius neseniai gavo 

Izraelio pilietybę natūralizacijos 
įstatymu, kaip nežydas. Būdamas 
šimtaprocentinis žydas ir turis 
nuopelnų žydų tautai negavo pri
vilegijų Vien dėlto, kad pakeitė 
judaizmą krikščionybe.

Izraelyje visos mokyklos yra 
konfesinės. Žydų mokyklose vai
kai mokomi nekęsti katalikų. Vy
riausybė stengiasi ir žydų, suva
žiavusių iš viso pasaulio, kalban
čių įvairiausiomis kalbomis, suda
ryti vieną monolitinę izraelitų 
tautą religijos ir tradicijos atžvil
giu, rūpinasi, kad daugiausia 

I imigruotų religingi žydai. Tikybi- 
jnių reikalų ministeris ir religi
nės partijos vadas Wahrhaftig pa
reikalavo, kad užsienių reikalų 
ministerija neduotų imigracijos 
vizų žydams, perėjusiems į krikš
čionybę. nes “kas tėra etniniu at
žvilgiu žydas, o religiniu atžvil
giu krikščionis, tas nėra žydas”.

Tik 55.000 krikščioniu
Izraelyje šiuo metu gyvena 55. 

000 krikščionių; dauguma jų Ry
tų apeigų katalikai ir ortodoksai; 
lotynų katalikų skaičius labai ma
žas — daugiausia vienuoliai do
mininkonai. Ir protestantų ne
daug. Dauguma Izraelio krikščio
nių yra arabai ir visai nežymus

PAGALIAU 
automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.

PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444
137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

lietuvių gimnaziją. Stovyklai dėl emi
gracijos užsidarius, mokslą tęsė vie
tos vokiečių gimnazijoje. 1955 m. ru
denį persikėlė į Vasario 16 gimnazi
ją — pradžioje Diepholze, vėliau 
Huettenfelde, kur 1956 m. pavasarį 
gavo brandos atestatą.

Po vieno semestro humanitarinių 
studijų Frankfurte, D. atvyko į Romą 
ir iki 1959 m. pavasario studijavo fi
losofiją Gregorianum un-te. Teologi
jos studijas baigė 1962 m. Vokietijo
je, Paderborno teol. akademijoje. Tų 
pačių metų rudenį vėl grižo į Romą 
šventimams ir studijoms pagilinti.

Aktyviai dalyvavo ir ateitininkų, ir 
skautų organizacijose. Skautams Vin
gaudas priklauso jau nuo 1945 m.; Va
sario 16 gimnazijos jūros skautų lai
ve kurį laiką ėjo valtininko pareigas. 
I ateitininkus įstojo 1953 m. Diephol- 
ze, buvo Vysk. Valančiaus kuopos vi- 
cepirm. ir vėliau pirmininku; dalyva
vo Romos draugovės ir Vokietijos 
SAS valdybose.

Studijas baigęs kunigas Vingaudas 
ketina važiuoti Vokietijon, kur dirbs 
lietuvių sielovadoje.

Kun. Romanas Kasponis, jauniau
sias iš trijų, gimė Vaitiekupių kaime, 
netoli Sintautų 1939 m. Karo pabaigo
je nuvežtas Vokietijon pr. mokyklą 
lankė Špakenbergo, Seedorfo ir De- 
delsdorfo stovyklose. Gimnaziją pra
dėjo Diepholze, kur prieš išvykdamas 
į Ameriką 1950 m. rudenį, jau buvo 
baigęs tris klases. Klevelande 1952 m. 
baigė Šv. Jurgio par., 1955 Klevelan- 
do lituanistinę ir 1956 Tėvų benedik
tinų vidurinę mokyklą — viską labai 
gerais pažymiais. Visuomet mielai 
prisidėdavo ir prie žymesnių savo apy- 

(Nukelta į 8 psl.) 

Kataliku vyskupas Palestinoj Hakim su svečiais stebi Nazareto 
seminarijos projektą.

skaičius žydų katalikų. Daugiau
sia katalikų Nazarete. Kadangi 
krikščionims sunku, bemaž ne
įmanoma gauti darbą žydų fabri
kuose, Nazareto vyskupas Hakim 
skatina katalikų fabrikų, koope
ratyvų, viešbučių steigimą, kur 
katalikai galėtų dirbti. Viešbučiai 
Palestinoj ypač pelningi, nes į tą 
kraštą nuolat vyksta maldininkai, 
šventų vietų lankytojai. Nei Iz
raelis nei Jordanas maldininkų 
nevaržo, nes’jie Palestiną valdan
čioms tautoms palieka nemaža 
svetimos valiutos.

Religijų santaros
komitetas
Krikščionių būklei ateityje pa

gerinti yra įsisteigęs intelektualų 
komitetas religijų santarai bei sa
vitarpio susipratimui skatinti. 
Tas komitetas išvertė į hebrajų 
kalbą Jono XXIII encikliką “Pa- 
cem in Terris” ir ją išleido. Tėvai 
domininkonai Jeruzalėje turi Iza- 
ijo pranašo vardo studijų centrą, 
kuris taip pat dirba religijų suar- 
tinimo darbą, šv. Jokūbo apašta
lo vardo studijų centras Jeruza
lėje rūpinasi katalikų įsijungimu 
į krašto gyvenimą ir verčia litur
ginę knygą į hebrajų kalbą.

Žvdų'ortodoksų tarpe atsiran
da balsų jiešoti naujos formulės 
religijoms sugyventi.

(Naujieji duomenys iš “In
formation Catholiques In- 
tenationales 1964. II. 15).

. .....................  I ll« I —1 «»■>■ ■

Sveiki sulaukę šventų Velykų ♦
visi Otavos ir apylinkių lietuviai'!

Prisikėlimo džiaugsmas tegaivina visų širdis -

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
Otava, Ontario



7 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1964. III. 26. — Nr. 13 (740)

ŽIBURĖLIAIS
moša. mažiesiems.

MYLĖKITE VIENAS KITĄ
— Nurimk, Judita, ašaros nie

ko nepadės. Jie už mus stipres
nį, tad ir daro ką nori, — rami
no motina savo dukrą.

— Bet kodėl jie su Mokytoju 
taip žiauriai elgėsi? Juk Jis nie
ko blogo nepadarė. Dar vakar, 
net atėjusiam suimti Malkui nu
kirstą ausį išgydė, o jie ...

— Sakai, ausį išgydė? — tar
si nežinodama, pertraukė mo
tina.

— Daug ką išgydė, o jie prie 
kryžiaus Jį prikalė!...

— Taigi prikalė ... — pakar
tojo motina. — Bet kaip Jis 
kantriai viską iškentėjo. Jis net 
meldėsi už savo kankintojus!...

— Mačiau... Vargšas Jėzus, 
man Jo taip gaila ...

— Gaila, Judita, bet man at
rodo, kad kaip tik čia Mokyto
jas ir norėjo mums palikti pa
vyzdį, nes gyvas būdamas daž
nai sakydavo: Mylėkite vienas

kitą, kaip aš jus mylėjau!...'
Ankstyvą Velykų dienos rytą 

pro miegančios Jeruzalės vartus 
išslinko būrelis moterų. Nešda
ma savo ryšulėlį, ėjo ir Judita, 
šiandien ji neverkė. Vienintelis 
jos troškimas buvo dar kartą 
pamatyti mylimą Mokytoją ir 
paskutinį sykį patepti kvepalais 
Jo kojas. Netrukus jų žingsniai 
sustojo. Sulaikiusios kvapą žiū
rėjo į kapo angą, iš kurios skli
do skaidri šviesa. Kaip švelni 
paguoda pasigirdo angelo bal
sas:

— Nebijokite! Jo čia nėra. 
Jis prisikėlė! Bėkite pasakyti Jo 
mokiniams, kad jie vėl galės Jį 
matyti!...

Džiaugsmo srovė užliejo Judi
tos širdį. Dabar ji jautėsi ne tik 
laiminga, bet ir daug didesnė, 
nes pagaliau suprato, ką reiškia 
Kristaus žodžiai “Mylėkite vie
nas kitą!... Samanė

Mokytojas, kurį mylime
R. Paulionis

Kiškio margučiai
Kiškis Ilgaausis 
Pasikinkęs lapę, 
Dėžę su margučiais 
Vežiman pastatė.

— Tai dabar važiuosim. 
Trauk, kūma, vežimą. 
Kiek gėrybių vežam — 
Niekas dar nežino!

Ir dardėjo jiedu 
Iš kiemo į kiemą, . 
Ir vis tamsią naktį, 
Vis ne šviesią dieną.

Gi kaimynai kiškiai 
Uodegas užrietę, 
Net sušilę dirbo, 
Kai talkon juos kvietė.

Jie vaikus skaičiavo, 
Margučius nešiojo, 
į slapčiausias vietas 
Juosius išdėliojo, 

Ir iš šokolado 
Mažyčių kiškiukų 
Ir gražių, kaip aukso, 
Pūkuotų viščiukų.

Kai kam sijonėlį 
Ar naujas kelnytes, 
Puošnią skrybėlytę 
Ar gražias šliurytes.

O, dar daug gėrybių 
Lape surašyta 
Ko atras vaikeliai 
Šių Velykų rytą!

V. šmaižienė

Aš ir šeštadieninė mokykla

Išplaukė iuoduoju atsiskyrėlio laivu...
A.a. dr. Julių V. Kaupą atsisveikinant AL Imantas

— Tačiau pamažu artėjo pavasaris. Saulė vis šiltesriiais spinduliais 
suspindėdavo snieguotuose šaligatviuose ir stiklinėse rotušės duryse, 
o alyva vis ilgesingiau laukė savo mylimo pavasario, trokšdama pasi
puošti, tarsi nuotaka, gražiausiais žiedais.

Ir įsimylėjęs sniego senis, džiaugdamasis alyvos laime, laukė pa- 
■ vasario, nors ir jautė, kad jis mirs su pirma pavasario diena. Kasnakt 

jis vis sunkiau dūsaudamas kopdavo laiptais į archyvų kambarėlį, nes 
šalti jo sąnariai negalėjo pakelti šilto vėjo, taip svaiginusio alyvą. Ir 
pavasaris ėjo vis arčiau.

Paskutinę žiemos naktį keli sniego seniai atbėgo prie rotušės, vež
dami rogutėmis aptirpusius savo draugus, kurie patys jau nebegalėjo 
paeiti.

— Skubėkime, arba tu sutirpsi! — ragino jie savo brolį išgąstin
gu balsu.

— Skubėkime tolyn į šiaurę, nes pavasaris jau čia pat! Jau pir
mosios žibutės prasikalė Nemuno šlaite! Skubėkime, kol dar nevėlu. 

Tačiau senis papurtė snieginę savo galvą.
— Aš liksiu čia! — liūdnai tarė jis. — Aš turiu pabaigti paskutinę 

savo pasaką. “Daktaras Kripštukas pragare”, 8-9 psl.

taip pamilti arlekinai, burtinin
kai, raudonbarzdžiai, raganos ir 
tie visi sniego seniai, kipšiukai 
juoduodegiai, užburti laikrodžiai; 
pasilieka ir profesorius Murmi- 
lius Krekenavos karčiamoje ar 
neramusis žvejys Silvestras. Gi 
draugų ir bičiulių būrys jau rū
pinasi dr. J. Kaupo visų raštų 
išleidimu, čia bus ir nauja pasa
kų knyga, novelių rinkinys ir dar 
keletas fragmentų.

Vėjo audra 55 mylių greičiu 
siautė miesto gatvėse, kai netoli 
šimtinės automobilių, dviejų po
licijos automobilių lydimi, išsiri
kiavo aplink bažnyčią paskutinėn 
Juliaus kelionėn. Nuvežėme ir 
palikome jį gražiose kapinėse už 
miesto. Dirbtinis prūdas, miške-

Skamba varpai
Kai skamba varpai 
Velykų rytą, 
Jie sako mums: 
Kristus kėlės!
Ir lenkias Jam.
Nušvitęs dangus, 
O žemėje 
Lenkiasi gėlės.
Mažyti, suklupk, 
Ir tu kaip gėlė 
žemelėje 
Jo numylėtoj. 
Širdelę atverk, 
žiedus jos išskleisk 
Toj dieviškoj 
Meilėj saulėtoj...

V. Šmaižienė

VELYKOS
Jau Velykos, 
Kristus kėlės, 
Meldžias tykiai 
Visos gėlės.
Šnara vėjas 
Liū-lia liū-lia 
Bažnytėlėj — 
Aleliuja.
Giesmės plaukia 
švinta laimė 
Žmonės laukia 
Jo palaimos 
Aleliuja 
Aleliuja!

Adelė Abromaitienė

Jonelio
Velykų dovana

— Sveika, mamyte, šiandien 
nereikia kelti.

— Turbūt saulutės įkyrūs 
spinduliai tave pažadino taip 
ankstų Velykų rytą?

— Ne, aš nenoriu pavėluoti 
į Prisikėlimą.

Spausdamas rankoje Pirmo
sios Komunijos maldaknygę, Jo
nelis stovėjo prie namų slenks
čio, laukdamas tėvelių.

— Tėte, už ką tu šiandien au
kosi Šv. Mišias? — ir, nelaukda
mas atsakymo, tęsia toliau. —- 
Aš šiandien pasimelsiu už mo
čiutę ir senelį, bet daugiausia 
— už misijonierius.

— Kodėl vaikeli?
Jonelis atsiduso, pagalvojo ir 

sako:
— Seneliai jau danguje, nes 

už juos daug kartų ir daug metų 
meldžiausi, o misijonieriai pra
šo maldų. Juk matei laikraštyje, 
kad juos žudo, o jie vis tiek ki
tiems gera daro. Mano malda ir 
Mišių auka tebūnie jiems velyki
nė dovana. Plukė

Kas skaito, rašo, duonos ne
prašo ...

Nuotr. S. Dabkaus

Toronto šeštadieninės mokyk
los 6b skyrius rašė klasėje raši
nį tema “ Aš ir šeštadieninė mo
kykla”. Mokytoja J. Adomavi
čienė davė tam 25 minutes lai
ko. Vieni parašė, kad mokykla 
jiem patinka, kiti — kad nepa
tinka. Pastarųjų buvo nedaug. 
Štai keli atrinkti rašinėliai.

Daug vaikučių galvoja: “Ko
dėl aš turiu eiti į šią mokyklą? 
Ji man nieko gero neduoda.” 
Neteisingai vaikučiai galvoja. 
Jums ji labai daug duoda.

Mokytojai jus išmoko lietu
viškai skaityti, rašyti ir kalbėti. 
Jeigu jūs nemokėtumėt lietuviš
kai, ką jūs darytumėt? Pagalvo
kite ir suprasite, kad tikrai rei
kia eiti į šeštadieninę mokyklą.

Irena Stanionytė, 11 m.
Aš labai-mėgstu anglišką mo

kyklą, bet aš nelabai noriu eiti 
į lietuvišką mokyklą. Manęs nie
kas neprivertė ir aš noriu mo
kytis. Lietuviškoj mokykloj 
mes mokomės lietuvių kalbos ir 
apie Lietuvą. Reikia eiti į lietu
višką mokyklą, jeigu norite bū
ti geri lietuviai. Aš visada einu 
su noru mokytis ir mano vai
kai bus geri ir gražūs lietuviai. 
Mano tėvai manęs neverčia, bet 
nori, kad aš būčiau lietuvaitė.

Daina Lapaitytė, 12 m.
Aš einu šeštadieniais į lietu

vių šeštadieninę mokyklą. Man 
nelabai patinka, bet čia aš nors 
savo tėvų kalbą gerai išmoksiu, 
kai būsiu užaugus. Tenai gali 
daug išmokti per vienus metus. 
Anksčiau aš nelabai norėjau ei
ti, bet dabar aš noriu daugiau 
eiti. Aš užaugus būsiu lietuviš
kos mokyklos mokytoja. Tai da
bar stengiuosi mokytis geriau. 
Man atrodo, kad lietuviškoj mo
kykloj gali daug naujų dalykų 
išmokti, jeigu stengiesi.

R. Stoškutė, 11 m.
ši mokykla yra lietuviams. 

Aš pusiau noriu eiti, ir kitą pu
sę tėvas verčia. Man patinka, tik

nepatinka dėl vieno daikto — 
aš labai noriu ledo ritulį žais- 
tį (hockey). Man į šią mokyklą 
reikia eiti, nes aš negalėčiau su
sikalbėti su tėvais, ir gal reikės 
šitos kalbos, kai būsiu užaugęs. 
Aš nenorėčiau pakeisti, bet gal 
truputį mažiau namų darbų duo
tų. Saulius Ranonis, 12 m.

Ąš kartais priverstas eiti į 
mokyklą, bet daugiausia einu 
savo noru. Mane čia išmoko 
skaityti ir rašyti. Man patinka 
eiti į mokyklą dėlto, kad aš 
daug naujų dalykų išmokstu. 
Aš manau, kad visi lietuvių vai
kai turėtų eiti į lietuvišką mo
kyklą.

Mikutis Žaliauskas, 11 m.

Velykų margučiai ir pavasario 
numpurai skelbia džiaugsmą, 
tik viršutinis margutis, pažy
mėtas komunistiniais ženklais 
rodo liūdesį. Dail. V. Bričkus

Nelemtasis sekmadienio vaka
ras. Įkyrus telefono skambutis iš
vertė iš lovos, žinia skaudi, pri
trenkianti, nepatikima, neįmano
ma įsisąmoninti... Kaip tai? Ju
liaus nebėra? Išėjo negrįžtamai!? 
Va, juk lygiai prieš savaitę kal
bėjomės apie pasakas, jų raga
nas, velniūkščius, visus kitus įdo
mius ir neeilinius bei paslaptin
gus pasakų veikėjus. Nebuvo už
mirštas padiskutuoti ir tikrai ska
niai pasijuokti šaunusis kareivis 
Šveikas, matytas austriškame fil
mo pastatyme. Nebuvo užmirštas 
ir A. Meko naujausias filmas 
“Aleliuja kalvoms”. Julius su ne
slepiamu pasitenkinimu tuokart 
pažymėjo, kad sekantį savaitgalį 
vykstąs Čikagon, na, ir ta pačia 
proga būtinai eisiąs pažiūrėti to 
filmo. Atsisveikinant ir jau ei
nant pro duris, Juliaus žvilgsnis 
krito ant kabančios koridorėlio 
sienoje V. Kasiulio litografijos 
“Šokėjas”. “Matai, sakė, įdomus 
momentas pagautas. Kažkoks 
barzdočius, net batus nusiavęs, 
smuiką ir smičių ant žemės nu
metęs, pats rankas iškėlęs, šoka 
sau basas ir tiek!” Tai ir buvo be
ne paskutiniai Juliaus žodžiai, 
girdėti lygiai septynetą dienų 
prieš jam išeinant, prieš jo gyve
nimiškosios pasakos pabaigą. Re
gis, ir jo kasdieninė būtis buvo 
taip tampriai susijusi su pasaka. 
Jis vis stengėsi giliau ją įsisąmo
ninti, suprasti, įvertinti ir savi
tai ją perteikti. Žaisminga, bet ir 
gili asmenybė. Nuostabus taktas, 
krikščioniškoji meilė ir toleranci
ja kitiems. Visi jam mieli, visi ir 
įdomūs.

Naujųjų Metų dieną viešėjo
me Kaupų pastogėje. Kaip ir pa
prastai, kalbėjome visokiausiais 
klausimais ir apie meną, ir litera
tūrą, ir spaudą ir politiką. Ra
miai, beveik žaismingai, vis iš
klausydami šeimininko nuomo
nės, kuri visad buvo reiškiama 
taip ramiai, su šypsena. Kažkas 
užsiminė apie gyvenime pasitai
kančius neįdomius žmones, čia 
jau paprieštaravo dr. Julius. Gir
di, kaip gi čia neįdomūs žmonės? 
Tokių visai nesą. Kiekvienas yra 
atskiras individas, kiekvienas tu
ri vis jau savo nuomonę, tokią 
ar kitokią, netiek svarbu, bet 
kiekvienas asmuo yra įdomus. 
Nėra neįdomių žmonių! Ir taip 
šeimininko humoras tuokart nu
kėlė mus į pokario laikus Vokie
tijoje. Klausėmės tikrai įdomių 
pasakojimų apie dvasias, jų kelia-

mus prajovus, gąsdinimus, įvyku
sius dalykus kurioje ten vokiško
je pastogėje. Niekad nepraeis ne- 
pavartęs, nepažiūrėjęs vaikams 
skirtų knygelių, nežiūrint kokia 
kalba jos būtų išspausdintos; 
ypač kreipė dėmesį į tokių leidi
nių iliustracijas, visada rasda
mas linksmų ir nuotaikingų ko
mentarų, pastabų. Tas lengvu
mas, tas humoras, lydėjo velionį 
visada ir visur. Ir tas lengvas, vos 
pastebimas, bet toks mielas šyps
nys jo lūpose, kuris neužgeso ir 
jam gulint mirties patale.

Laidotuvių išvakarėse, koply
čioje buvo visuomenės atsisveiki
nimas su rašytoju, kritiku ir hu
moristu, dr. Julium V. Kaupu. 
Graudus ir iškilmingas momen
tas tapo tikrai iškiliu literatūros 
vakaru. Gausiai susirinkę tautie
čiai, netilpę koplyčioje, klausėsi 
mūsų poetų ir rašytojų žodžių 
per garsiakalbius gretimoje salė
je. Velionies draugas, amerikietis 
rašytojas Robert Page, anglų kal
ba skaitė spaudai paruošto “Dr. 
Kripštuko” ištrauką. Pasaka lai
dotuvėse. Simboliška, bet kartu 
taip paprasta ir, šiuo atveju su
prantama. Nėra abejonės, ir pats 
dr. J. Kaupas, jei tik galėtų į mus 
tarti žodi iš anapus, tik jau pri
mintų, kad pasaka turi tęstis, ji 
negali baigtis su jo išėjimu, šio
je žemėje juk ir toliau lieka jo

patarnavimą savajam kolegai iš 
arčiau ar toliau suskridę plunks
nos ir kūrybos bičiuliai — Bradū- 
nas, Nagys, Ostrauskas, Nyka-Ni- 
liūnas, Katiliškis, Mackus. Laido
tuvėse buvo specialiai atvykusių 
ir iš Los Angeles, Vašingtono, 
Niujorko, Klevelando, Montrea- 
lio, Filadelfijos, Čikagos, Balti-' 
morės, Flinto

Ir... Ir, šių žodžių užsklandai, 
kas geriau tiktų, jei ne pačio dr. 
J. V. Kaupo žodžiai, surašyti “Dr. 
Kripštuko” knygoje, 114 psl.:

“Buvo vėlyva naktis.
Gedulingai ošiančiomis Balti

jos bangomis plaukė užgesęs lai
vas; jo stiebe plevėsavo šešėliais 
austos burės, o jo languose degė 
skaudi žvakių šviesa. Laivas įme
tė inkarą ties švedų kapais. Iš jo 
išlipo senas atsiskyrėlis, apsisiau
tęs šiurkščiu apsiaustu, ir tyliai, 
tartum nebylys, nuslinko link 
Silvestro trobelės. Kopos apmirė. 
Tik tamsios atsiskyrėlio pėdos 
juodavo šviesos pilname smėlyje.

Trobelės durys tyliai atsivėrė. 
Rūstusis atsiskyrėlis apkabino 
Silviją migdančiom savo rankom 
ir išsinešė ją savo laivam Silvi
ja nieko nepasiėmė su savim. Sa
vo delnuose ji teturėjo tik namų 
židinio ugnį, vienintelį savo tur
tą, ir, priglaudusi jį prie krūti
nės, ji išplaukė juoduoju atsisky
rėlio laivu i uoluotas šiaurės sa-

»

Gyvenimas filmuose

TOMAS BECKET
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Stasys Yla

Prof.
Jurgis Čiurlys: 
"Aš tikiu Dievą, 
bet.. "

Šio kupiškėno asmuo ir jo pažiūrų kelias būtų ver
tas išsamesnio rašinio. Reikėtų parankioti daugiau me
džiagos. Tuo tarpu buvo prienami tik du šaltiniai: jo 
žmona ir jo draugas — Julius Gravrogkas.

Čiurlį teko pažinti Vokietijoje, Detmolde. Liko įspū
dis labai inteligentiško, taktiško, uždaro ir užsiėmusio 
žmogaus.

Tuo metu jis buvo užimtas Pabaltijo universiteto or
ganizavimu Hamburge - Pinneberge. Tarp universiteto 
ir susisiekimo ministerijos šakojosi jo darbai ir Lietuvoje.

Studijos ir darbas
Gimęs Kupiškio parapijoj, Itkonių kaime, gimnaziją 

ėjo Šiauliuose ir ją baigė tais pačiais metais, kaip ir My
kolas Biržiška. Baigė sidabro medaliu — įrodydamas sa
vo’ gabumus ir darbštumą. Biržiška pasuko į Maskvą, o 
Čiurlys į Petrapilį. Bet vienas ir kitas jau antrais studijų 
metais iškrito iš suolų dėl studentinių riaušių. Čiurliui 
pavyko greit grįžti ir ligi 1904 m. tęsti ramiai studijas. 
Ką jis buvo pasirinkęs, kokį dalyką ir kokiame fakultete, 
neteko patikrinti. Taip pat neaišku, kodėl 1904 m. jis 
įstojo į technologijos institutą, atseit — pakeitė studijų 
šaką. Bet ir institutą turėjo netrukus palikti dėl įsivėli
mo į revoliucinį sąjūdį. Grįžo į jį vėliau ir baigė tik 
1913 m. Studijoms baigti Čiurlys praleido, tarytum ge
ras jėzuitas, apie 12 metų.

Prieš baigdamas techniką, jis gyveno viename kam
baryje su Juliu Gravrogku. Buvo už pastarąjį vyresnis. 
amžiumi, labiau kaustytas moksluose ir jau “krikštytas”' 
visuomeninėj veikloj. Jo įtaka jaunesniajam, supranta
ma, buvo stipresnė. Gravrogkas teigia, kad Čiurlys tuo 
metu laikęsis tokios pasaulėžiūros, kurią išpažino dau
gelis ano meto socialistu. Į žmogaus kilmę žiūrėjęs ma
terialisto akimis, bent tokį įspūdį darę jo argumentai 
diskusijose.

. Po studijų Čiurlys trumpą laiką dirbo Vilniuje. Karo 
metu buvo mobilizuotas ir išsiųstas į Rusiją. Vėl grįžęs 
Lietuvon, nuo 1918 m. ligi nepriklausomybės galo dirbo 
susisiekimo ministerijoj, eidamas įvairias pareigas ir kop
damas vis augštyn. Nuo 1922 m. pradėjo dirbti universi
tete vyr. asistento titulu ir ligi 1944 m. pasiekė e.o. pro
fesoriaus rango. Dėstė mašinų mechaniką. Profesoriavo 
ir Vokietijoj, Pinneberge, ir Amerikoj — Fort Wayne, 
Ind., kolegijoj.

Nuo 1950 m., dėl ištikusio paralyžiaus, pasitraukė iš 
kolegijos ir grįžo į savo šeimą. Žmogaus gyvenimo pras
mė jį seniai vargino, bet ypač norėjo šį klausimą išsiaiš
kinti į amžiaus galą.

Ką žmona pasakojo?
Čiurlys buvo vedęs Eleną Bilminiūtę ir su ja išaugi

no porą šaunių dukrų. Baigusi konservatoriją — piano 
klasę Petrapilyje — Čiurlienė mokytojavo Naujalio, vė
liau suvalstybintoj mokykloj, pagaliau konservatorijoj 
Kaune. Ir nūnai, gyvendama pas dukrą Simutienę Niu
jorke, tebesiverčia privačiom muzikos pamokom.

Apie savo vyrą ji pasakojo, kad jis savo nusiteikimais 
nebuvęs materialistas, nors jaunystėje dalyvavęs socia
listų srovėj. Anksčiau dirbęs su inž. Stp. Kairiu, bet ne
priklausomybės laikais politikėj jau nedalyvavęs.

— Nebuvo jokių nesusipratimų šeimoj dėlto, kad aš 
ir dukros buvom tikinčios. Seimą jautė jo toleranciją. 
Galėjom praktikuot savo religiją ir jis niekad neparodė, 
jog tai jam nepatiktų. Jis toks buvo — gerbė kito įsitiki
nimus, ar jie būtų religiniai, ar politiniai.

Progomis, prisiminęs jaunystę, mėgdavęs pasakoti

apie rarotas, gavėnią, pasninkus. Lietuvoje eidavęs į baž
nyčią tautinių švenčių ar kitų tautinių iškilmių metu. 
Bet ypatingai jis mėgęs laidotuvių pamaldas ir visada, 
kai tik buvo galima, jose dalyvaudavo.

— Vokietijoj, Detmolde, lankydavo lietuvių pamal
das kiekvieną sekmadienį. Paryžiuje gyvenom mėnesį ir 
jis keturis sekmadienius ėjo su mumis į Mišias. Taip 
pat gyvenant Austrijoj, Vienoj. Tai jis darė greičiau ne 
dėl religinių, o dėl tautinių motyvų. Lietuviškos pamal
dos priminė Lietuvą ir jo vaikystės dienas.

Čiurlys domėjosi filosofiniais klausimais. Apie tai kal
bėdavęs su draugais ir diskutuodavęs. Be kitko, mėgęs 
skaityti Einšteiną ir kartą prasitaręs:

— Einšteinas matematiškai prieina, jog yra Dievas.

Draugai vėl vienam kambary
Du draugai, gyvenę studentais viename kambary 

Petrapilyje, po daugelio metų vėl susimetė į vieną kam
barėlį Pinneberge — tuose kukliuose profesūrai skirtuo
se barakuose. Jurgis ir Julius vėl turėjo progos kalbėtis 
įvairiais klausimais. Jurgis prisipažino esąs laimingas, 
kad jo Šeima tikinti. Iš savo gyvenimų ir pergyvenimų 
jis labiausiai ir beveik išimtinai lietė vaikystę ir jaunys
tę — tas dienas, praleistas kaime pas tėvus. Tuos vaizdus 
ir pergyvenimus jis pasakojo net naktim sapnuojąs. Grav- 
rogkui atrodė, jog ta jo vaikystė nūn atrodo tokia skaid
ri, jog ji buvo paženklinta ir gyvu tikėjimu, kurio jam 
vėliau ir nūnai stigo.

Jurgis, pasak Juliaus, buvęs labai tiesus ir nuoširdus. 
Į senatvę net ypatingai sušvelnėjęs — buvęs gailus ir 
užjaustus ne tik vargšui žmogui, bet ir skriaudžiamam 
gyvulėliui.

Žmona jį apibūdina, kaip įdvasintą žmogų, jieškantį 
prasmės, bet dėl gausybės darbų neturėjusį laiko gilintis 
į jam rūpimus klausimus. Laiko atsirado tik susirgus. Po 
paralyžiaus, kuris palietė jo kairiąją pusę, dar galėjo 
vaikščioti. Galva buvusi visą laiką blaivi. Be vargo ga
lėjo skaityti bei rašyti, ir tam rodęs didelį interesą. Bu
vęs netgi patenkintas, kad dabar galįs, Įdek nori, gilin
tis į gyvenimo prasmės problemas.

Po Henriko VIII ir Tomo More 
konflikto dramatiniame veikale 
“A Man for All Seasons” susi
laukta filmo “Becket” apie Hen
riko II ir Tomo Becket santykius. 
Ir šiuo atveju buvęs karaliaus 
draugas ir kancleris baigia savo 
gyvenimą kankinio mirtimi.

Amerikiečių filmų gamintojas 
Hall Wallis pavedė šio filmo re
žisūrą anglui Peter Glenville. Fil
mo tekstą paruošė Edward An
halt pagal prancūzų dramaturgo 
Jean Anouilh to paties vardo vei
kalą.

Filme išsamiai pavaizduojamas 
konfliktas tarp Anglijos kara
liaus Henriko II ir jo draugo To
mo Becket, kuris, nors ir prieš 
savo norą padarytas Canterbury 
arkivyskupu, visiškai pasikeičia 
ir gina Bažnyčios teises, pasiprie
šindamas karaliaus siekiams.

šalia pagrindinės, oficialios 
konflikto priežasties :— civilinės 
ir bažnytinės valdžios galių susi
kryžiavimo, dar labiau išryškina
mi abiejų pagrindinių veikėjų as
meniniai nusiteikimai ir pergyve
nimai. Karalius negali suprasti 
ir priimti minties, kad Becket, 
anksčiau buvęs lojalus draugas 
linksmybių ir lėbavimo dienomis, 
dabar taip pasikeitė, atsivertė ir 
atmeta jo asmeninį artumą.

Peter O’Toole ypač puikiai 
perduoda Henrko II asmenį savo 
gabia vaidyba, gausiais veido ir 
akių niuansais. Tai žmogus, kan
kinamas netikrumo ir daug la
biau susirūpinęs savo asmeniu, 
nei tuo kas nutiks su jo karūna. 
Peter O’Toole tikrai įspūdingas 
šioje rolėje. Kiekvienoje scenoje 
jis pilnas gyvumo ir karališkos 
jėgos, nors čia pat pripažindamas 
ir savo žmogišką menkybę, kai 
Becket jį apleidžia.

Nelengvesnė rolė teko ir Ri
chard Burton. Becket — pradžio
je lengvabūdis pokylių dalyvis, 
pakeltas į augštas ir atsakingas 
arkivyskupo ir primo pareigas, 
pajaučia savo atsakomybę ir sa
vo nepalaužiama valia pasirenka 
pirma tarnauti Dievui ir tik pas
kui karaliui, kiek tai nesikerta su 
jo pareigomis ir sąžine. Burton 
sukurta Becket asmenybė visdėl- 
to lieka šalta ir be vidinės dva
sios išraiškos.

Šalutinėse rolėse pasirodo Sir 
Donald Wolfit — Londono vys
kupas, Martita Kunt — Henriko 
II motina, Pamela Brown — jo 
žmona, ir ypač įspūdingas Sir 
John Gielgud — Prancūzijos ka
ralius Liudvikas VII. Romos dva
sininkų vaidmenyse — italų ar-

P. O’Toole karaliaus Henriko II 
vaidmenyje.

tįstai Paolo Stoppa ir Gino Cervi.
Tarp gausių dialogų filme, pa

lyginti, nedaug veiksmo. Tai ypač 
jaučiama, nes filmas tęsiasi virš 
pustrečios valandos. Taip įspū
dingesnių scenų paminėtinas pas
kutinis Henriko II ir Becket susi
tikimas kanalo pakrantėje, nuga
linčios armijos įžengimas į pran
cūzų miestą, įspūdingas eksko
munikos ritualas ir pan. Ypač pa
trauklūs Anglijos gamtovaizdžiai, 
perteikti puikia spalvota fotogra
fija. Stengtasi kiek galint įtiki
miau perduoti XII šimtmečio ap
linką, prisilaikant to meto dra
bužių ir papročių.

Tarp eilės menkaverčių epinių 
filmų “Becket” yra maloni išim
tis. Nepasitenkinant vien puoš
nia forma, pateikiamas ir bran
dus turinys, prasmingais dialo
gais išryškinant svarbias asmeny
bes. Moraliniu atžvilgiu šis fil
mas rekomenduotinas tik vyres
niam jaunimui ir suaugusiems.

uoš- 
•ran-

Kandidatuojąs net keliose ka
tegorijose j “Oscar” premijas 
Elia Kazan gabiai surežisuotas 
filmas “America, America”, vaiz
duoja graiko jaunuolio veržimąsi 
iš turkų priespaudos i Amerikos 
laisvę, sis trijų valandų filmas 
sudomins suaugusius, nes juk 
daugelis mūsų anksčiau ar vėliau 
pergyvenome - imigranto dalią, 
nors gal ir ne tokiose liūdnose są
lygose, kaip šio filmo pagrindinis 
veikėjas.

Otava. — Pr. metais Kanadoje 
gamyba kilo ir parduota: ^šaldy
tuvų — 287.307, (deep freezer) 
šaldytuvų — 154.829, skalbimo 
mašinų — 338.557, džiovinimo 
mašinų — 144.156.
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv.
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
o Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

Lietuvių įstaiga
BALTIC EXPORTING CO.

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Oat, CANADA. TeL LE 1-3998 
DAHBO VALANDOS: pirmadieniais — pouktadteniais nuo 9 vai. ryto fld

7 vaL vakara; šeštadieniais — aso 9 vaL ryto Bd 5 vaL p.p.

105 Cannon St E^ Hamilton, Ont TeL JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Out TeL OS 3-5315. Ponia M. Venskevičfeaė 

Saviuiukai A. ir S. KALOZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116

Taisau visokių rūšių toikrod»»» ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite susi
pirkti pigiau laikrodžius, ttūbinius žiedus ir kt

TELEV1SION-RADIO-Hi-Fi
Tel. 532-7733

Taisome visus modelius T.V, Hi-Fi, Radio, vokiškas stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atteka
mas lietuvio techniko. 
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas SL W.

Parduodame vartotas

Sav. R. STASIULIS

Taisėm šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Užkalto

AUGSTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt Sykį pabandę, grįšite pas mus atgaL

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldi

Gydytojų vištai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA 
Telefonas 251-4864

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Toronto Lietuvių ffp
Kredito Kooperatyve rAKAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4^2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos.'Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairus mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai ♦ 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais. Dėmesio!

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

KULTŪRINĖJE VEIKLOJE ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
JAV LB CENTRO V-BA nutarė įsi

gyti Pasaulio Lietuvių Archyvui sa
vas nuolatines patalpas. Archyvo iš
laikymas centro v-bai yra didel. finan
sinė našta. Laukiama paramos ir iš 
lietuvių visuomenės. Aukas siųsti cv 
ižd.: Zigmas Dailidka, 5921 So. Fair- 
field Ave., Chicago 29, Ill., USA.

LIET. RAŠYTOJŲ DR-JA'savo me
tinei premijai skirti vertintojų komi
siją sudarė iš Niujorke ir Vašingtone 
gyvenančių rašytojų: N. Mazalaitės, 
Pr. Naujokaičio, Nykos-Niliūno, Ant. 
Vaičiulaičio ir J. Blekaičio. Liet. Ra
šytojų Dr-jos v-ba dabar yra Los An
geles mieste, Kalifornijoj. Jai pirmi
ninkauja B. Brazdžionis. Premijos įtei
kimas — balandžio 5 d. Los Angeles. 
Mecenatais sutiko būti duosnūs Kali
fornijos lietuviai.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS bus pa
statytas pasaulinės parodos aikštėje. 
Kryžių daro arch. J. Molokas ir V. 
Šimkus Čikagoje. Jame bus įrašyta: 
“Žuvusioms už Lietuvos laisvę”. Kry
žiaus statybos ir transporto išlaidoms 
renkamos aukos. Čikagoje F. Daukaus 
radijo valandėlė surinko $1.3000. Lie
tuvos vyčiai nori surinkti $4.000. Kvie
čiami ir kiti prisidėti aukomis iždi
ninkui: A. šėrikas, 84-11 101 St., Rich
mond Hill 18, N. Y., USA. Pr. AL

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KON
KURSĄ už rašinį “Kokį aš norėčiau 
matyti kunigą” I premiją laimėjo Pr. 
Razminas, iš Čikagos, dvi antrąsias — 
N. Gailiūnienė iš Hartfordo ir G. Ivaš- 
kienė iš Stanford, Conn.

GARSUSIS TEOLOGAS IR FILO
SOFAS domininkonas R, Garrigou - 
Lagrange mirė Romoje vasario 15 d. 
Profesoriavo Angelicum un-te, kur jo 
paskaitų klausė ir nevienas lietuvis 
studentas.

PROF. ANT. RAMŪNAS pastarai
siais metais yra parašęs stambių vei
kalų iš pedagogikos-psichologijos sri
ties anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bomis. Kaikuriais jų yra susidomėju
sios stambios leidyklos. Vienas tų vei
kalų pavadintas “Dialogas tarp Romos 
ir Maskvos”. Jame problema nagrinė
jama iš esmės interpretuojant istori
nius duomenis. Prof. A. Ramūnas yra 
Otavos universiteto profesorius ir pe
dagogikos-psichologijos fakulteto di
rektorius — dekanas.

PROF. DR. A. ŠIDLAUSKAITĖ Či
kagoje skaitė įdomią paskaitą apie as
menybę ir pašaukimą psichologiniu 
požiūriu. Paskaita rengiama spaudai. 
Daktarė pastoviai gyvena Otavoje, kur 
dėsto vaikų psichologiją vietiniame 
un-te ir yra kviečiama kaip konsul
tantė į atitinkamas įstaigas. Be to, ji 
yra įsteigusi nuosavą sodybą už mies
to, kur vasaros metu stovyklauja spe
cialios priežiūros reikalingi vaikai. Ta 
vieta kartais pasinaudoja ir Otavos 
lietuviai savo išvykoms.

AkAt STEPAS SODEIKA palaidotas 
kovo 19 d. šv. Kazimiero kapinėse iš 
šv. Kryžiaus bažnyčios, kurioje buvo 
vargonininku. Mirė kovo 14 d. vaka
re 6.45 v. kepenų liga. Jo mirtį apgai
lestauja jo žmona, artimieji, jo an
samblio nariai dainaviečiai ir visa lie
tuviškoji visuomenė, nes jis buvo 
stambi meno pajėga, palikusi ryškius 
savo darbo pėdsakus lietuvių kultū
roj. Gimė 1903 m. Jurbarke. Muzikos 
bei dainavimo mokėsi Klaipėdos mu
zikos mokykloje ir muzikos konserva
torijoj. 1929 m. pakviestas Kauno 
valst. operon solistu. Vėliau Vilniaus 
konservatorijoj dėstė dainavimą ir sol
fedžio. Užsieniuose drauge su G. Ve
lička suorganizavo “Dainavos” an
samblį, kuris ir šiandien tebėra stam
bus meno vienetas. Amerikon Stp. So
deika atvyko 1950 m. Su koncertais 
nekartą jis lankėsi ir Kanadoj.

PROF. DR. ZENONAS IVINSKIS 
nuo 1963 m. balandžio 1 d. skaito pa
skaitas Bonnos un-te, Vokietijoje. 
Pradžioje skaitė svečio profesoriaus 
teisėmis, bet nuo š.m. vasario — kaip 
etatinis docentas filosofiniame fakul
tete.

Naujas savo pareigas prof. Z. Ivins
kis pradėjo vasario 22 d. 10 vai. iš
kilminga įžangine paskaita, skirta pro
fesūrai, studentams ir svečiams, te
ma “Entwicklung der Reformation in 
Litauen bis zum Auftreten der Jesui- 
ten” (Reformacijos raida Lietuvoje 
iki jėzuitų ordino įsikūrimo). Klau
sytojų buvo pilna didžiulė un-to salė. 
Paskaita ypač didelio dėmesio susi
laukė dėl naujos medžiagos iš Vati
kano ir kitų archyvų. Un-to vadovybė 
ir daug kitų profesorių savo pasiten
kinimą paskaita išreiškė žodžiu ir 
laiškais.

Šia prof. Z. Ivinskio įžangine pa-

TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su sti'dartinėmis, au
tomatinėmis tra^acisijomls ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo Ir te^V« pa
mokos nemokamai.

skaito susidomėjo ir paprašė duoti ją 
išspausdinti Berlyne leidžiami “For- 
schungen zur osteuropaeischer Ge- 
schichte”. Paskaito bus spausdinama 
žymiai praplėsto. ELI

XI-JI LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAI
TĖ EUROPOJE. — Sausio 25 d. Vasa
rio 16 g. posėdžiavo Vokietijos LB, 
ateitininkų sendraugių bei studentų, 
evang. “Jaunimo Ratelio”, skautų ir 
Europos Liet. Fronto Bičiulių atsto
vai. Nutarta Stud. Savaitę ruošti rug
pjūčio 8-16 Huettenfelde, Vasario 16 
gimnazijoje tema: “Krikščionybė mo
derniame pasaulyje”. Moderatorius — 
dr. K. Čeginskas, techn. komisija — 
T. Gailius, A. Grinienė, dr. J. Norkai- 
tis. Visos rengėjos organizacijos pri
stato techniškajai komisijai sąrašus 
kviestinųjų dalyvių, kuriuos komisi
ja pakviečia ir toliau informuoja bė
gamaisiais stud, savaitės reikalais.

Stud. Savaitės rengėjų komisijos 
adresas: Alina Grinienė, 8 Muenchen, 
54 Kristollst. 8/1.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
AKTORIUS JUOZAS SIPARIS at

šventė 70 m. amžiaus sukaktį. Teatri
nę veiklą jis yra pradėjęs 1920 m. 
Kauno satyros teatre “Vilkolakyje”. 
Vėliau įstojo į valst. Kauno dramos 
teatrą. Neeilinio aktoriaus gabumus 
yra parodęs visoje eilėje įsidėmėtinų 
vaidmenų — Sehillerio “Viliuje Te- 
lyje”, Ostrovskio “Pelningoje vieto
je” ir kt. Nuo 1940 m. dirba Vilniaus 
dramos teatre. Pokariniame laikotar
pyje, teatrui pasukus sovietinės dra
maturgijos kryptimi, J. Siparis vaidi
na pagrindinius vaidmenis Simonovo, 
Gorkio, Korneičiuko, Pagodino veika
luose. Jam pirmajam teko nedėkin
gas uždavinys sukurti Leniną N. Pa
godino “Kremliaus kurantuose”. Iš 
lietuviškosios dramaturgijos vaidmenų 
tektų suminėti Vingį Žemaitės “Mar
čioje”, Roką Urniežių B. Dauguviečio 
“Naujojoje vagoje”, kolchozo pirm. J. 
Chlivickio ir J. Gustaičio “Obelys žy
dės”. Daug jėgų jis yra skyręs peda
goginiam darbui — naujų aktorių pa
ruošimui.

SKULPTORIUS JUOZAS MIKĖ
NAS iš Azijos atgabentame karagačo 
medžio luite kuria grupinę skulptūrą 
“Senas dzūkas ir anūkas”, kurioje ke
tina įamžinti dzūko žvejo ir 4-5 m. 
berniuko portretus. Baltame marmure 
jis yra iškalęs Aleksandrijoje sutikto 
egiptiečio portretą. Tačiau bene stam
biausias J. Mikėno darbas yra skirtas 
kosmonautams — “Pirmosios kregž
dės”: natūralaus dydžio moters figū
ra, kaire ranka prie Širdies glaudžian
ti laurų šakele, o dešiniąja sviedžian
ti kregždes į erdves. Kosmonautinę 
temą jis pasirinko ir anksčiau sukur
tame bareljefe “Musų saulė”, šis kū
rinys nuolatinę vietą rado naujajame 
Elektrėnų miestelyje.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERA
TŪROS INSTITUTAS, įsikūręs Vilniu
je, Antakalnio g-vės pastate, kuriame 
1906 m. buvo surengta pirmoji lietu
vių dailės paroda, savo 'fonduose turi 
28.000 dokumentų — rankraštinį lie
tuvių rašytojų palikimą: D. Poškos, 
S. Daukanto, žemaitės, ,A. Vienuolio, 
V. Krėvės, K. Binkio, K. Būgos, S. 
Nėries, P. Cvirkos, B. Sruogos ir kt. 
Rankraštyno fonduose yra ir K. Do
nelaičio “Metų” autografo išlikusios 
dalys.

Institutui vadovauja akad. K. Kor
sakas. Čia dirba literatūros kritikai 
K. Doveika, L. Gineitis, J. Lankutis, 
V. Galinis, V. Kubilius, J. Kaminskas, 
tautosakininkai — A. Jonynas, K. Gri
gas, L. Sauka, V. Barauskienė, kalbi
ninkai — J. Kruopas, K. Ulvydas, Z. 
Jonikaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas, 
A. Valeckienė, V. Vaitkevičiūtė ir kt.

' Jau įpusėtas “Lietuvių kalbos žody
no” leidimas, baigiama 4 tomų “Lie
tuvių literatūros istorija”, 5 tomų 
“Lietuvių tautosakos” rinktinė ir grei
tu laiku pasirodysianti mokslinė “Lie
tuvių literatūrinės kalbos gramatika”.

Didelis dėmesys skiriamas lietuvių 
tautosakai. Surinkta net 230.000 liau
dies dainų ir 40.000 jų melodijų. 
Plokštelėse ir juostose įrašytos dainos 
si^na 18.000. Suminėtina ir instituto 
bflįloteka, turinti 63.000 knygų ir virš 
3.000 perijodinių leidinių komplektų.

V. Kst.

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^a 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir motor, paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-4165 • <72 I<*n«downe Avė.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

EDVARDAS SULAITIS

DIDELIO DĖMESIO susilaukusi re
liginio meno paroda, subūrusi 30 liet, 
dailininkų su 150 paveikslų, buvo už
daryta kovo 15 <L šv. Kryžiaus par. 
salėse. Ši paroda plačiai nuskambėjo 
ne tik lietuvių, bet ir kitataučių tar
pe. Parodos plakatai buvo iškabinti 
visose Čikagos katalikų parapijose, o 
miesto burmistras Richard Daley pa
rodai skirtą savaitę atžymėjo specia
lia proklamacija.

Parodą atidarant buvo išreikšta įdo
mių minčių. Kalbėjo ALTos pirm. L. 
Šimutis, JAV LB c. vald. pirm. J. Ja
saitis, AL Katalikų Feder, pirm. K. 
Kleiva, parodos vykdytojas M. Iva
nauskas, veteranas dail. A. Varnas, 
kun. E. Abromaitis ir kt. Paskaitą 
apie religinį meną skaitė kun. V. Bag- 
danavičius, MIC. Atidarymo progra
mai vadovavo inž. A. Rudis.

Kadangi tuo pačiu metu vyko kiti 
du didesni lietuvių susibūrimai — 
prez. A. Smetonos mirties 20 m. su
kakties minėjimas ir pašaukimų savai
tės paskaitos, atidarymas publikos 
skaičiumi nebuvo labai gausus — at
vyko apie 206 tautiečių.

Parodos proga buvo išleistas gana 
stambus katalogas su dalyvaujančių 
dailininkų atvaizdais ir jų kūrybos pa
vyzdžiais.

ši paroda, iš tiesų, buvo neeilinis 
įvykis Čikagos lietuvių gyvenime, ku
ris pradžiugino ne vien tik “prisieku
sius” meno gerbėjus, bet ir platesnę 
mūsų visuomenės dalį.

AMŽINYBĖN IŠKELIAVO muz. 
Steponas Sodeika, ilgalaikis “Daina
vos” ansamblio dirigentas, jo vyriau
sias vadovas ir šv. Kryžiaus par. var
gonininkas.

Paskutiniais metais velionis jau pra
dėjo jaustis pavargęs, tad ansamblio 
dirigavimo pareigas buvo perleidęs

Atsiųsta
Prof. dr. Jaozas Eretas, TREMTIS

— PRAKEIKIMAS AR UŽDAVINYS? 
16 psl. Išleido šaltinis, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E. 2. Gt. Brit
ain.

K. V. Banaitis, SONATA D4HN^ 
skirta motinos atminimui. Piano & 
violin gaidos, 43 psl. Išleido Izidorius 
Vasyliūnas, 27 Dimick St., Somer
ville 43, Mass., USA.

Religious Art Exibition. Lithuanian 
Artists. March 7 to 15, 1964. Viršelis
— Z. Kolba. Redagavo Mikalojus Iva
nauskas. Tiražas 1000 egz. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Čikagoj. Šiame 
kataloge atspausta visa eilė religinių 
paveikslų ir jų autorių atvaizdai

Citizen, nr. 1(10), February, 1964, 
34 psl. Leidžia pilietybės ir imigraci
jos ministerija, redaguoja Ruth Mc
Kenzie. Žurnalas išeina 5 sykius me
tuose ir nagrinėja pilietybės klausi
mus.

The Free World Almanac of 1964, 
96 psl. Ukrainiečių k. išleido The To
ronto Free Press Publications Ltd., 
286 Lisgar St., Toronto 3, Ont., Can
ada.

Aušros Vartai, kovas, 1964 m. kat. 
kapelionijos biuletenis Hamburge, V. 
Vokietijoje. Leidžia kun. V. Šarka.

Elta-Press, nr. 1, sausis, 1964 m. ita
liškai. Red. mons. Vine. Mincevičius, 
Via Casalmonferrato 20, Roma, Italy.

Eglutė, nr. 3, kovas, 1964 m., 31 psl. 
Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas. 
Redaguoja ir administruoja Nek. Pr. 
M. seserys, RFD 2, Putnam, Conn., 
USA.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) .

Telef įstaigos: Telef namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

OILS LTD. . 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonas LE. 3-4908.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A & B TAILORS
A. Beresnevičius 

kitam žmogui — A. Šimkui, nors ga
na dažnai dar pasirodydavo repetici
jose.

šių eilučių autoriui teko turėti ne
maža susitikimų su velioniu, kelerius 
metus, būnant “Dainavos” “public re
lations” vedėju. Pasitarimuose, repe
ticijose, koncertų bei kitokių pramo
gų metu reikėjo susidurti su malonia 
St. Sodeikos šypsena, jo ramiu būdu 
ir metų krūvio bei pergyvenimų iš
baltinta galva. Visada teko pajusti di
delį velionies taktą, sugebėjimus, 
džentelmeniškumą. Kai reikėjo, mo
kėjo pasakyti ir griežtesnį žodį, o 
įtempimui praėjus — nušvisdavo švel
niu humoru.

Stp. Sodeika, vienas iš garsiosios 
Sodeikų šeimos atstovų, iškeliavo am
žinybėn vos tik spėjęs atšvęsti savo 
60-jį gimtadienį. Jurbarke išvydęs 
dienos šviesą, jis atsigulė amžinam 
poilsiui kovo 19 d. Čikagos šv. Kazi
miero kapinėse.

JAUNIMO CENTRO salėje kovo 7 
d. paminėta nepriklausomos Lietuvos 
prez. Ant. Smetonos 20 metų mirties 
sukaktis. Į salės scenoje gėlėmis ap
kaišytą buv. prezidento paveikslą 
žvelgė apie 600 akių, daugiausia tokių, 
kurios matė prezidentą anais laikais 
valstybės vairo priekyje.

Prof. J. Puzinas ir dr. P. Daužvar- 
dis nušvietė minimo asmens darbus, 
veiklą, nuopelnus darbuojantis savam 
kraštui, jo žmonėms. Aktualios savo 
tema buvo įžanginės paskaitininko 
mintys, kuriomis jis priminė pakan
tos stoką kitos grupės žmonėms ar jų 
idėjoms. Paskaitininkas nusiskundė, 
jog ir buvę Lietuvos prezidentai da
bar yra atžymimi tik “jų” grupių. Kal
bėtojas kvietė siekti vienybės, ragi
no ugdyti toleranciją, kvietė gerbti 

kaip lietuvius, • ne partijų žmones.

paminėti
Gimtoji Kalba. Bendrinės kalbos 

laikraštis. 1963 m. liepa-rugsėjis-spa- 
lis-gruodis, nr. 3-4 (21-22).

GAISRO: 
namai, 
{vairios įmonės,

inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTES: 
rezidencijų turtas —

pinigai, ir Lt

DRAUDIMAI
K BARAUSKO Agentūra RO 4-0811

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, RO- 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2-5493 

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ----------------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

Šiemet* trys 
nauji kunigai

(Atkelta iš 6 psL)
linkės lietuviškų parengimų.

Į ateitininkus Romanas įstojo 1949 
m. Diepholze, į skautus ketvertą me
tų anksčiau. įvairias pareigas ėjo jau 
Vokietijoje; Klevelande buvo skautų 
draugininko padėjėju ir Maironio atei
tininkų kuopos sekretoriumi; vėliau 
pirmininku. Keletą kartų buvo ber
niuku vadovu vasaros stovyklose; 
moksleivių stovyklos komendanto pa
dėjėju, jaunučių stovyklos komendan
tu. Reguliariai rašydavo į “Ateitį”, 
“Draugą”; vėliau į Vokietijos SAS 
“Ateitin” ir kitą jaunimo spaudą.

1956 m. rudenį atvykęs į Romą bai
gė filosofiją Gregorianum un-te. 1959- 
60 m. studijavo Klevelando kun. se
minarijoje. Po to vėl tęsė studijas 
Gregorianume; trejus metus buvo Ro
mos ateitininkų sekretoriumi. Teolo
giją baigęs, šį pavasarį grįžta į Ame
riką. Vienas iš studentų

DELHI, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS Delhi skyr. 

metinis susirinkimas įvyko kovo 8 d. 
šv. Kazimiero par. salėje. Pereitų me
tų veiklos apyskaitą padarė valdybos 
pirm. H. Kairienė. Iš apyskaitos pa
aiškėjo, kad skyrius parodė gražią 
veiklą. Ypač prisiminta gerai nusise
kęs skyriaus penkmečio paminėjimas. 
Susirinkimo dalyvės ir dv. vadovas 
kun. dr. J. Gutauskas reiškė valdybai 
padėką už nuveiktus darbus. Susirin
kime išrinkta nauja valdyba sekan
tiems metams. Rinkimai praėjo labai 
sklandžiai, nes nė viena išstatyta kan
didatė neatsisakė būti renkama. Nau
joji valdyba pasiskirstė pareigomis: 
M. Povilaitienė — pirm., Z. Augaitie- 
nė — vicep., E. Augustinavičienė — 
sekr^ A. Grincevičienė — ižd. ir B. 
Dirsienė su M. Ožaliene — parengi- 
mams ir socialiniams reikalams. Susi
rinkimas, vad. susirinkimo pirm. O. 
šiurnienės ir sekr. p. Steigvilienės, 
praėjo labai gyvai, visoms aktyviai 
dalyvaujant diskusijose. Susirinkimą 
užbaigus įvyko vaišės. Dalyvė

ATSAKINGUMO 
' (liability): 

privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir Lt 
biznieriaus, 
apL gyventojo

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vaL vak. šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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s Kad kiekvienoje sieloje šviestų... ii g
BRANGŪS LIETUVIAI — '■ g
VISI IR VISUR PASAULYJE,

::: :::
S: :::

Visata klusni Dievo balsiu. Kai žemėje pavasarį audros sudre- iįį 
ĮĮ: bina gamtą, žmogus kartais nusigąstą. O gamta bunda, dengiasi žie- £ 
Įg dak ir lapais, tarsi Ezekielio regėjime plačius laukus padengę ne- gį 
gį gyvi kaulai, kurie Dievo žodžiu atgijo, dengėsi kūnais ir stojo kaip įįį 
gį didžiulė kariuomenė (37, 1-10).

Kristaus kančios ir prisikėlimo šventė primena, kad ir mūsų įįį 
įįį gyvenimas vyksta pagal Dievo tvarką: gimimas, mirtis, sielos nemir- įg 
įįį tingumas, busimasis prisikėlimas. Kristaus Prisikėlimo šventė tepa- :H 
įįį žadina kiekvieną atgyti, pažvelgti į save, aplink save, į visą žmoniją, gį 
įįį kad stropiai apvalytume klaidų ir silpnybių dulkes, kad atidarytume £ 
įįį sielų ir širdžių langus Kristaus malonei ir Šviesai. Trokškime ir 
gj darbuokimės, kad kiekvienoje sieloje šviestų Kristaus atneštas jg 
j džiaugsmas.

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius pasaulyje. Tepripilo jus gį 
gi Dievo palaima, tebūnie jūsų džiaugsmas pilnas. Aleliuja!

Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS* |

Dvi Vokietijos, du frontai
PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

Teisybe Lenkijos neišvaduos Savaitės įvykiai

Juo tolyn, juo sunkyn darosi 
V. Vokietijos vyriausybei užsie
nio politikoje laikytis taip vadi
namos Hallsteino doktrinos, pa
gal kurią V. Vokietija atsižada 
diplomatinių santykių su tomis 
valstybėmis,* kurios pripažįsta de 
jure R. Vokietiją. Bonna norėtų, 
kad bent laisvo pasaulio kraštai 
traktuotų ją vieną kaip vokiečių 
tautos valios reiškėją ir atstovę 
diplomatinėje plotmėje. Bet, 
kaip žinia, šiandien lasvasis pa
saulis yra pasidalinęs Į vakarie
čių ir neutraliųjų blokus. Iš pir
mųjų pusės, bent iki šiolei, V. 
Vokietija neturėjo nenugalimų 
sunkumų dėl Hallsteino doktri
nos. Tik tarp vakarų ir rytų svy
ruoją kraštai rodo mažiau noro 
pritarti Bonnos pozicijai, reika
laujančiai aiškiai apsispręsti va
kariečių bloko naudai. Ir nors 
tiems neutraliesiems nėra jokia 
paslaptis, kad ekonominis V. Vo
kietijos potencialas, palyginus ji 
su komunistų okupuota Vokieti
jos dalimi, atrodo kaip pieninga 
karvė prieš liesą ožkytę, tai vie
nok nevienam apdumia galvą tos 
ožkytės piemuo, kuris švaistosi 
pasagų mago lazdele ir žada van
denį paversti pienu... Prie tų 
užkerėtų prisidėjo vasario mėn*. 
ir naujoji Zanzibar© vyriausybė. 
Tad V. Vokietijai nieko kito ne
liko, kaip padaryti išvadą — ne
pripažinti Zanzibar© vyriausybės.

Ūkinės pagalbos iš V. Vokieti

Palaidotas prof. T. Petkevičius
Kovo 10 d. mirė Kaune 70 m. 

amžiaus sulaukęs prof. Tadas 
Petkevičius. Jis buvo gimęs 1898 
m. kovo 27 d. Šiauliuose. Gimna
ziją baigė Šiauliuose, Maskvoje 
studijavo teisę, nuo 1927 m. dės
tė Lietuvos universitete tarptau
tinę teisę, šalia akademinio dar
bo ėjo atsakingas pareigas vals
tybės tarnyboje, dalyvavo beveik 
visose svarbesnėse bylose, spręs
tose tarp, institucijose. Dr. D. 
Krivicko teigimu, velionis daug 
lėmė, kad Lietuva išeidavo lai
mėtoja tarptautinėse institucijo

Paskelbtame 1964-65 m. biu
džete nėra nieko naujo, kas pa
dėtų paprastam mokesčių mokė
tojui. Pajamų mokesčiai palik
ti tie patys. Iš didesnių pakeiti
mų — nuo rugsėjo mėn. bus 
mokama po $10 mėn. visiems 
studentam ir mokiniam, lankan- 
tiem mokyklas 16-17 m. am
žiaus. Numatytas deficitas — 
$455 mil.

Iš kur valstybės iždas gauna 
savo pajamas? Asmeninių mo
kesčių mokėtojai sumoka 3*0,2% 
visų pajamų; įvairių bendrovių 
mokesčiai — 20%, pirkimo-par
davimo — 16,5%, tabako ir al
koholinių gėrimu — 9,6%; liku
tis — iš įvairių šaltinių.

Kur išleidžiamos tos sumos? 
Gynybai — 23%, viešosios ge
rovės reikalams — 22,8%, sko
lom mokėti — 15,4%. Likusi 
suma — Įvairiom ministerijom 
ir kitiem reikalam.

Feder, ir provincijų vyriausy
bių konferencija prasidės kovo 
31 d. Kvebeko mieste. Bus ta
riamasi dėl visom provincijom 
priimtino pensijų plano.

Montrealio pasaulinėje paro
doje 1967 m. komunistinė Kini
ja negalės pasirodyti, nes pagal 
įstatus kraštas, su kuriuo netu
rima diplomatinių ryšių, negali 
dalyvauti to krašto parodoje. 
Tarp kitų valstybių sutikimą da
lyvauti prodoje davė ir Vatika
nas. > 

jos nebegaus ir Ceilonas, kuris 
iki šių metų šiaip taip palaukęs, 
nebeiškentė* nepadaręs prekybi
nės R. Vokietijos atstovybės Co
lombo mieste gen. konsulatu.

Galimas dalykas, kad ateity 
Ceilono pavyzdžiu paseks dar vie
nas, kitas kraštas Azijoje, Afri
koje ar P. Amerikoje, po kuriuos 
nuolat zuja visokios R. Vokietijos 
delegacijos. Kol V. Vokietija bus 
pajėgi eksportuoti palankiausiom 
sąlygom žymų įnašą į besivystan
čių kraštų ūkį, tol* Hallsteino 
doktrinos dokumentai galės tūno
ti Bonnos užsienio r. ministerijos 
stalčiuose. Bet niekas nėra tik
ras, kad dabartinė padėtis niekad 
nepasikeis, kad nepapūs nauji vė
jai V. Voldetijos santykiuose su 
neutraliaisiais, jei V. Europa, sa
kykim, imtų ir patektų į ūkinę 
krizę.

Ir ne vien užsieny, bet ir pa
čioj V. Vokietijoje didėja sunku
mai nesiskaityti su Pankowo vy
riausybe. Antai, iš naujo tarian
tis dėl leidimų, su kuriais V. Ber
lyno gyventojai būtų galėję Vely
kų proga aplankyti savo įminės 
rytinėje miesto dalyje, ne tik kad 
nepavyko surasti abiem pasitari
mų partneriams priimtinų spren
dimų, bet ta proga įvyko dar įvai
rių nesusipratimų taip V. Berly
no senato ir Bonnos vyriausybės, 
nesusipratimų, kuriuos komunis
tiniai propagandistai tuoj pat iš
naudojo kyliui Įvaryti tarp Bon
nos ir V. Berlyno. J. Pipiras 

se, pvz. Haagos teisme. Patarėjo 
vaidmeny velionis buvo ir rezis
tencijoje prieš vokiečių okupaci
ją. Antrosios sovietų okupacijos 
metu Petkevičius buvo išvežtas 
ir 8 metus išbuvo Vorkutos kon
centracijos stovyklose. E.

— Kovo 9 d. į Maskvą atvyko 
britų delegacija. Ji reiškia pre
tenzijas į buv. britų nuosavybes, 
konfiskuotas sovietams okupavus 
Pabaltijo valstybes ir pradėjus 
valdyti- Rytprūsių sritis. Britų 
pretenzijos iš viso siekia apie 116 
mil. anglų svarų. E.

Kas naujo Kanadoje?
Darbininkų streikai, anksčiau 

buvę veiksmingi prieš darbda
vius, pradeda nustoti savo reikš
mės. Kanadoje ir JAV unijų va
dai stengiasi išsiaiškinti su darb
daviais taikiu būdu, nes streiko 
metu daugiausia nukenčia patys 
darbininkai. Iš viso unijų narių 
skaičius mažėja. 1958 m.* Kana
doje unijom priklausė 24% vi
sos darbo jėgos, 1963 m. tik 21 
% visų darbininkų buvo įvairių 
unijų nariais.

Vakarinėse Kanados provinci
jose kaikurios Įmonės kuriamos 
japonų kapitalu. Japonija pra
dėjo investacijas į Kanados pra
monę 1963 m.

Kanados gyventojų skaičius 
per 3 metus padidėja vienu mi
lijonu, JAV milijonas priauga 
per 5 mėn.

“Smegenų emigracija” kelia 
susirūpinimo kanadiečiams. Per 
praėjusius metus į JAV išvyko 
894 inžinieriai, 467 gydytojai, 
115 profesorių ir mokytojų, 104 
fizikai. Emigracijos priežastys: 
atlyginimas ir įvarios kitos ga
limybės.

Jūrininkų ir uostu darbinin
kų unijos vadas Hal Banks buvo 
pripažintas netinkamu unijai va
dovauti ir valdžios paskirtų tri
jų igaliotinų nutarimu buvo iš 
pareigų atleistas. Tai unijai pri
klauso 17.000 jūrininkų ir uos
tų darbininkų.

Nūdienė Lenkija gausiai lan
koma užsieniečių, tačiau jie są
moningai susilaiko nuo kokių 
nors įdomesnių pareiškimų. Tokį 
susilaikymą diktuoja tiek savo
tiškas simpatijos jausmas, tiek 
realiosios politikos sumetimai. 
Vengiama kompromituoti ar su
varžyti kraštą, kuris tuo tarpu te
bėra tarpinė grandis tarp dviejų 
politinių sistemų. Nėra reikalo 
sakyti teisybės, nes ... teisybė 
lenkų neišlaisvins.

Maždaug tokiais žodžiais atpa
sakoję savo įspūdžius švedų laik
raštininkas Folke Isaksson, nese
niai aplankęs Varšuvą. Tačiau ir 
tie žodžiai ne jo. Juos jam pasa
kęs tenykštis Reuterio atstovas.

Lenkija tebekybo
Toks nepaprastas spaudos žmo

nių santūrumas leidžia pasidaryti 
išvadą, kad Lenkijos likimas te
bekybo ant svarstyklių, kurios 
dar nepasiekė pusiausvyros. 
Bendrai sakoma, kad Gomulka 
daugiau valdo negu reprezentuo
ja. Jam priskiriamas nuopelnas, 
kad jis Lenkiją iš kolonijos pada
rė dominiją ... Tačiau jau kyla 
gandų, kad Gomulka esąs pavar
gęs ir persidirbęs. Jam daromi 
priekaištai, kad jis yra perdaug 
užsidaręs, neleidžia plačiau pasi
reikšti intelektualams. Be to, pa
sidaręs irzlus ir neturįs didesnės 
politinės vaizduotės. Nepaisant 
viso to, jis tebelaikomas šiuo me
tu svarbiausiu politiku, apie ku
rio pakeitimą dar niekas nekal
ba. Tautoje, kurioje komunistų 
mažuma valdo demokratinę so
cialistų, katalikų, savarankių ūki
ninkų, nepataisomų miestiečių ir 
menininkų daugumą, Gomulka 
svarbus dėlto, kad juo esą gali
ma pasitikėti.

Artimiausias jo bendradarbiais 
laikomi: maršalas M. Spychalski, 
gynybos ministeris, Stalino lai
kais kalintas, kaip Gomulka; bu
vęs socialistas Ad. Rapacki, užs. 
r. min.; Maskvoje gavęs politinį 
išsimokslinimą partijos organiza
torius Ed. Ochab; galop premje
ras J. Cyrankiewicz, taip pat buv. 
socialistas.

Nustalinhnas sustojo
Kultūros rūmai, kuriuos savo 

metu Varšuvai padovanojo Stali
nas, dar vis tebesaugo savo dona- 
toriaus vardą virš pagrindinio 
įėjimo, tačiau tai neturi jokios 
politinės reikšmės. Nuo 1956-tų- 
jų rudens, kai marš. Rokosovs- 
kiui teko susipakuoti daiktus, o 
kard. Wyszinski buvo išleistas 
laisvėn, Įvyko gili destalinizaci- 
ja. Lenkų pavyzdys turėjo povei
kio visam Rytų blokui, išskyrus 
Ulbrichto režimą.

Destalinizacija Lenkijoje gana 
smarkiai vyko iki 1959-tųjų ru
dens. Po to sustojo. Vienas kitas 
vad. “liberalas” gavo pasitrauk
ti, kaikurie stalininio laikotarpio 
planuotojai atgavo malonę. Go
mulka atsiribojo nuo “revizionis- 
tų” ir nuo “dogmatikų”, atsirė
mė i vidurio jėgas, bet tuo pačiu 
politinis gyvenimas ir vėl sustin
go-

Yra visko ir nieko
Eilinio piliečio gyvenimo bū

das per tą laiką visdėlto pakito. 
Ūkio planuotojams ėmus daugiau 
atsižvelgti į pavienio vartotojo 
poreikius, atsirado ne tik naujų 
prekių, bet savotiškai naujas 
žmogaus tipas. Krautuvėse dau
giau ko nusipirkti negu 1959 m. 
Tai visų pirma pagyvėjusių pre
kybinių mainų dėka taip vad. so-

Gen. gubernatorius Kanadoje, 
kuris atstovauja karalienei, gau
na $48.000 algos metams. Prie
dui dar mokama $100.000 re- 
prezentacinėm išlaidom ir jo 
štabui. Tą sumą norima suma
žinti.

Kaip atrodo kanadiška šeima? 
Dydžio vidurkis yra 3,9 žmonės 
šeimoje. Kvebeke — 4,5 asme
nys. Skolų vidurkis šeimai yra 
$900, neskaitant mortgičių. 
Prieš 50 metų kiekviena šeima 
90% savo pajamų išleisdavo 
maistui, drabužiams ir sveikatai. 
Šiuo metu beišleidžia tik 68%. 
Kas penkta ištekėjusi moteris 
dirba.

72% kanadiečių yra patenkin
ti Kanados užimama pozicija pa
saulyje, tuo tarpu tik 49% ame
rikiečių tegalvoja, kad JAV yra 
tinkamoje pozicijoje. Pirmoje 
vietoje stovi Šveicarija, kur net 
89% galvoja, kad jų kraštas lai
kosi teisingos politikos.

Eskimų pelėda, vadinama 
“ookpik”, tapo kitu kanadietiš- 
ku simboliu. Pirmiausia ją, kai
po žaislą, pradėjo gaminti šiau
rės eskimai. Kadangi jais susi
domėjo turistai, žaislų gaminto
jai pradėjo masinę gamybą. Pe
lėdos gaminamos betgi iš kailio, 
importuoto iš JAV. Kadangi es
kimai pradėjo pirmieji, tai jie 
reikalauja komiso už kiekvieną 
pagamintą “ookpik” ir tikisi per 
metus gauti apie $25.000. Jiem 
ta teisė pripažįstama.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

cialistinių kraštų. Parduotuvių 
languose matyti užšaldytos uogos 
iš Bulgarijos, konservuotos 
kriaušės iš Rumunijos, paprika 
iš Albanijos... O ko negalima 
gauti paprastose parduotuvėse, 
galima nusipirkti, jeigu tik kiše
nė išneša, mažose krautuvėlėse. 
Jose, kaip sakoma, yra visko ir 
nieko. Daugiausia jos priklauso 
privatiems verslininkams, kurie 
superka ir pardavinėja viską, ką 
dovanų siuntiniais atsiunčia 15 
milijonų užsienyje gyvenančių 
lenkų. Dėl to čia galima gauti ir 
Kiwi batams tepalo, Waterman 
rašalo, Palmolive skutimuisi kre
mo ar Gilette Extra ...

Heroizmas nebeįmanomas
Jeigu politinis gyvenimas atro

do sustingęs, ūkinis gyvenimas 
darąs šiokią tokią pažangą, tai 
dvasiniame gyvenime, nors jis te
bėra gyvas, mūsų keliautojas pa
stebėjo tam tikrą apatiją. Inte
lektualai skundžiasi visokiais 
juos spaudžiančiais suvaržymais: 
cenzūra, popieriaus stoka, priver
tomis durimis užsienin. Daug 
kam atrodo, kad baigiama išeik
voti galimybės, kurios buvo susi
dariusios po 1956 m. Dabar net 
su tam tikru pavydu imama 
žvelgti i Vengrijoje ir Čekoslova
kijoje vykstančią “liberalizaciją”.

Vengrijos laisvės sukilimo liki
mas galutinai Įtikinęs lenkus, 
kad heroizmas daugiau nebeįma
nomas; kad reikią susitaikyti su 
būtinybe, kurią diktuoja geogra
finė padėtis.

Nuovargis veiduose
žmonių nekantrumas daugiau 

Vienuoliai trapistai, ruošdamiesi Velykoms dirba miške, priklau
sančiame jų vienuolijai. Trapistai Kanadoje įsisteigė 1881 m. Kve
beko provincijoje. Šalia maldos ir mąstymų, jie dirba fizinį darbą. 
Ypač garsūs jų sūriai, žinomi Kanadoj Oka vardu.

The Telegram, Toronto

• “SMEGENŲ EMIGRACIJA” su
kėlė triukšmo Anglijoje, Fiziologijos 
prof. Bush su 9 savo bendradarbiais 
pareiškė emigruoją Į JAV. 12% ang
lų, gaunančių doktoratus Anglijoje, 
išvyksta į JAV. Kodėl? Mokslininkų 
pareiškimu — nėra galimyibų Ang
lijoje, ten esą jie “baigia uždusti”. 
Doleris vilioja ir didžiausius idealis
tus. Tas pats Kanadoje.

• ROBERT KENNEDY RAŠO apie 
nužudytą brolį: “Prezidentas Kenne
dy gegužės mėn. būtų buvęs 47 m. 
amžiaus. Pusę to amžiaus jis praleido 
fiziškai kentėdamas. Kai mes kartu 
augome, juokdavomės iš rizikuojančio 
uodo, kuris įgėlęs ir prisisiurbęs jo 
kraujo nedaug šansu beturėjo gyven
ti.”

“Aš niekad negirdėjau jo besiskun
džiančio. Niekada negirdėjau iš jo lū
pų, kad jis būtų jautęsis, jog Dievas 
jam buvo neteisingas. ”

“Jis parodė kas yra geriausio žmo
guje tada, kai kovojo su ligomis, ken
tėjo karo metu, kandidatavo j senatą, 
kai prieš ji buvo galingi senatoriai, 
besipriešiną šv. Lauryno jūrų keliui, 
kai pasiryžo kandidatuoti j preziden
tus, kai prieš ji buvo tas pats Lyn
don Johnson, kai jis vienas prisiėmė 
atsakomybę dėl Kubos invazijos nepa
sisekimo, kai kovojo su plieno bend
rovėmis, kai aiškiai pasisakė už va
karinio Berlyno teises 1961 ir 1962 
m., kai privertė sovietus išvežti ato
minius ginklus iš Kubos, kai kovojo 
dėl visiem lygių teisių ir visais kitais 
atvejais. Jis parodė pasiryžimą, drąsą, 
norą padėti kitiems, tikrą meilę žmo
nijai ir savam kraštui. Iš jo gyvenimo 
galėtume pasimokyti, kad negalime 
likti tik stebėtojais ir nuošaly stovin
čiais kritikais. Tam šis gyvenimas yra 
pertrumpas.”

• LIETUVIŠKOJE SPAUDOJE pa- 
sirodo tikrų deimančiukų, į kuriuos 
turėtų atkreipti dėmėsi ir kiti laik
raščiai bei žurnalai. “Laiškų Lietu
viams” 1964 m. 2 nr. yra dr. Arūno

Liulevičiaus straipsnis “Dirbame, nes 
esame broliai”. Tą straipsnį patarti
na paskaityti kiekvienam.

• RYGOJE UŽ KYŠIŲ ĖMIMĄ 10 
piliečių pasodinti į kalėjimą. Toron
to radijo pranešėjas komentuodamas 
pastebėjo, kad jei tokios bausmės bū
tų pritaikomos Kanadoje, tai Kanada 
greitai taptų dykuma.

• SOV. SĄJUNGOJE IŠLEISTA 
KNYGA APIE ETIKETĄ. Kaikurios 
ištraukos:

“Jei palikai dantų krapštuką na
muose, nevartok jo vietoje šakutės ar 
pirštų.

Niekada nepaimk paskutinio mais
to gabalo iš lėkštės.

Moterim reikia patarnauti pirmiau, 
o tik paskui maistą gali imti vyrai.

Jei stovi tarp dviejų moterų, neat
suk nugaros į vieną, kai kalbiesi su 
kita.”

• “REALUSIS JAUNIMAS IR SE
NIMO SVAJONES” — tokia antrašte 
straipsnelis paskelbtas “Draugo” 51 
nr.,- šeštadienio “Kertinėje paraštė
je”. Ten R. K. V. rašo: “Gausiai lie- 
jame ašaras ir rašalą dėl savo jauni
mo. Gal daugiausia rašalą, nes tada 
jaučiamės jau šį tą nuveikę, ir nerei
kia tokių didelių sąžinės graužimų. 
O faktas lieka faktu ir duria į akis 
kiekvieną dieną, kai su savo jaunimu 
jau nebesusišnekame. Kažkur nepatai
kome, kažkaip netaip prakalbame į 
šito kitur ir kitaip augančio žmogaus 
širdį...

Gal šiandien nereikėtų mums taip 
pykti ant jaunimo ir jį kaltinti, jei 
atidžiau pasižiūrėtume į save ir į aki
vaizdžią realybę. Nustokime ruošę 
vaidinimus, minėjimus vien iškeliau
jantiems, viską atidavusiems ir senti
mentuose skęstantiems tiems mieliems 
ir garbingiems anų laikų veikėjams 
ir įvairių grupių vairuotojams, kurie 
jau yra tarę savo žodį, padarę savo 
darbą — ir dažnai užsiauginę vaikus, 
su kuriais nebegali susikalbėti...”

V. K.

Vokiečių spauda skelbia, kad 
Vatikane pas popiežių Paulių VI 
lankėsi V. Vokietijos SPD — so
cialdemokratų delegacija, kurią 
sudarė partijos vado pavad. ir 
seimo frakcijos vadas Fritz Er- 
ler, Waldemar von Knoeringen 
— kultūrinių reikalų specialistas, 
ir seimo atstovai — Peter Nellen 
ir Ernst Paul. Pastarasis yra Eu
ropos reikalų žinovas, antrasis — 
laikomas katalikų atstovu social
demokratų partijoj. Pasmatymas 
su popiežiumi buvo paruoštas 
slaptai. Jis užtruko 20 min. Dele
gacijos vadovas Erler pareiškė, 
kad buvę svarstyti klausimai, ki
lę iš abiejų pusių dvasinės rai

reiškiasi toje srityje, kuri liečia 
išorines gyvenimo sąlygas, Patys 
partiečiai giriasi mokyklų staty
ba ir kitokiais “socialistiniais” 
laimėjimais, tačiau pripažįsta, 
kad bendras gyvenimo lygis kraš
te dar perdaug žemas. Tą žino 
visi Lenkijos gyventojai, kuriems 
jau nusibodo laukti ir tenkintis 
tik gražiais pažadais ir valdžios 
statistikomis. Lankytojui užsie
niečiui krinta į akis didelis nuo
vargis žmonių veiduose: gyveni
mas daugumai vis tebėra per
daug sunkus... Perpildyti auto
busai, telkšančios balos ir žmo
nių eilės, eilės.

Kas nors įvyks
Tokie bendri, perdaug bendri, 

švedų laikraštininko įspūdžiai iš 
dabartinės Lenkijos. Jis gerai ži
no, kad tai, kas bloga, gali labai 
greitai dar pablogėti, todėl kalba 
tik užuominomis, atseikėtais vaiz
dais, daug ką nutylėdamas. Juk 
tiesos sakymu žmonių neišlais
vinsi ...

Bet tai juk ne žmogaus iš ana
pus geležinės uždangos, bet vaka
riečio intelektualo apatija, iš me
džiaginės gerovės kilęs dvasios 
nuovargis. Jau vien dėlto, kad 
anapus kitokios gyvenimo sąly
gos, galima abejoti, ar vakarie
tiška apatija ten tokia gili. Abe
joja tuo ir tas keliauninkas, ku
rio Įspūdžius iš nūdienės Lenki
jos mėginau čia atpasakoti. Ki
taip jis būtų savo straipsnio ne
užbaigęs tokiais mįslingais žo
džiais apie lenkų kantrybės ri
bas. Jam tekę sutikti žmogų, mo
kanti nuspėti “orą”. O tas žmo
gus tvirtino, jog kas nors atsi
tiks kaip ... 1956 metais..

Tie žodžiai tikrai neatsiduoda 
apatija.'

PRANCŪZIJOS PREZ. DE GAULLE PLEČIA SAVO “TRE
ČIOSIOS JĖGOS POLITIKĄ. Praėjusią savaitę jis lankėsi Mek
sikoj ir Prancūzijos salose — Gvadalupėj, Gvianoj ir Marti- 
nikoj. Meksikoj, JAV pašonėj, sutarė su prez. M. Lopez su
stiprinti politinius, kultūr. ir ūkinius ryšius. Meksikos preky
ba su Prancūzija sudaro tik 3,5%, o su JAV — 70% visos apy
vartos. Prez. De Gaulle siekia išplėsti Prancūzijos Įtaką ir 
visoje P. Amerikoje ir tuo sumažinti JAV Įtaką. Tik tą užmo
jį gali sustabdyti Prancūzijos vidaus problemos. Prez. De 
Gaulle lankantis P. Amerikoj Prancūzijos darbininkai buvo 
paskelbę 24 vai. streiką, kuris paralyžavo krašto gyvenimą. 
Jie reikalauja didesnių atlyginimų, o vyriausybė laikosi nu
sistatymo kelti atlyginimus tik 1% kas 3 metai. Be to, Pran
cūzijos vidaus gyvenimą lengvai gali drumsti Maskva per 
komunistų partiją. Per ką tik įvykusius savivaldybinius rin
kimus gaulistai jau mažiau vietų laimėjo; daugiausia vietų 
teko socialistų partijai. •--------------------------------------
JT kariuomenė Kipro saloje te

bėra formuojama. Kanados dali
niai jau Kipre, bet švedai ir ai
riai, dar neskuba. Kanadiečiai su
sirūpinę menkom galiom, duo
tom JT daliniams: jie gali vartoti 
ginklą tiktai savigynos atveju.

Buvęs prez. Kennedy spaudos 
sekr. P. Salinger paliko Baltuo

sius Rūmus ir kandidatuoja į se
natą Kalifornijoj.

JAV prez. L. Johnson pareiš
kė, kad Amerikoj — turtingiau
sioj pasaulio šaly yra 30.000.000 
neturtingų asmenų. Jie neturi ne 
tik turto, bet ir išsilavinimo. Pre
zidentas numato organizuoti Dar
bo korpusą ir stovyklas, kuriose 
tilptų apie 100.000 asmenų. Ten 
jie dirbtų ir mokytųsi. Baigę gau
tų materialinę paramą pradėti ką 
nors savarankiškai.

Maroko atstovybę pereitą sa
vaitę buvo okupavę Maroko stu
dentai, studijuoją Rusijoj. Jie 
protestavo prieš karaliaus politi
ką ir prieš savo krašto teismo' 
sprendimą, kuriuo buvo nuteista 
už sąmokslą 11 asmenų mirties 
bausme. Rusų policija, ambasa
doriui prašant, studentus pašali
no.
♦ Sov. Sąjunga vėl užmezgė dip

lomatinius santykius su Kongu, 
kurie buvo pereitais metais Kon
go iniciatyva nutraukti.

Rumunijos komunistų delega
cija, grįžusi iš Kinijos padarė 

pranešimą N. Chruščiovui. Ma
noma, kad po nenusisekusių de
rybų vėl prasidės kova tarp dvie
jų Maskvos ir Pekingo.

Sovietai vėl parduoda auksą. 
Buvo pasiūlyta kapitalistiniams 
kraštams pirkti aukso už $4.500. 
000. Pereitais metais rusai paTda- 
vė aukso tarp 400 ir 500 mil. dol. 
vertės. Mat, reikia pirkti kviečių 
ir tuojau mokėti doleriais.

Iš Alžerijos prancūzai vis dar 
bėga — po 1000 asmenų kas

dien; jau yra išvykusių 2 milijo
nai. Iš vieno milijono prancūzų, 
gyvenusių žemės ūkyje, paliko 
nedaugiau kaip 20.000.

Naujasis JAV lėktuvas A-ll 
skrenda į valandą 2.000 mylių 
greičiu — 3 kart greičiau už gar
są ir tai dideliame augštyje. Yra 
žinių, kad jis jau skraidė virš Ki
nijos ir galbūt kitų kom. kraštų. 
Oficialiai tos žinios paneigiamos.

JAV autovežimių pramonės 
profesinės sąjungos pirm. Reu
ther suvažiavime pranešė se

kančiais metais kovosiąs, kad 
pensija būtų mokama ne nuo 65, 
bet nuo 60 m. amžiaus.

N. Chruščiovas šį mėnesį lan
kysis Vengrijoj. Dar nieko ne

žinoma, kas vyks iš kitų komu
nistų partijų, nes Vengrijoj vyks 
platesnis komunistų suvažiavi
mas aptarti santykiams su Ki
nija.

Vengrijos vyriausybė šiomis 
dienomis Įsakė Albanijos diplo
matui palikti Vengriją už kišimą
si i Vengrijos vidaus reikalus.

Sovietų agentūra “Tass” panei
gė anksčiau skelbtus komunis

tų užsimojimus stipriau persekio
ti tikybas Rusijoj ir visuose oku
puotuose kraštuose. “Tass” lei
džia kalbėti stačiatikių dvasiš
kiams, kurie kartoja bolševikišką 
tezę, esą, “jie kuria naują bend
ruomenę”, žinoma, komunistinę. 
“Tasso” tvirtinimai nėra skelbia
mi pačioj Rusijoj ir jos okupuo
tuose kraštuose; tai tik "ekspor
tui” į užsienius.

Nuteistas Ruby-Rubinštein mir
ti elektros kėdėje už nužudymą

Socialistų delegacija pas popiežių

Oswaldo atsisakė nuo savo aro
gantiško advokato Belli ir mano 
duoti apeliaciją per kitą advo
katą. Belli pareiškė nepasitikėji
mą Dalias teismu. Esą, jei byla 
būtų buvusi spręsta kitur, būtų 
laimėta. Protestuodamas prieš 
advokatų s-gos pirmininko pa
reiškimus, išstojo iš sąjungos.

Sovietai į JAV reikalavimus 
paleisti 3 lakūnus, kurie para

šiutais iššoko iš pašauto lėktuvo, 
nekreipia dėmesio. Pradžioje nu
rodė kreiptis į ryt. Vokietiją, nes 
ten jie esą. Amerikiečių paspaus
ti sutiko paleisti sužeistąjį leite
nantą.

Vokietijoj trūksta savų darbi
ninkų ir todėl jie gabenami iš 

Italijos, Ispanijos, Graikijos ir 
net Turkijos. Tokių svetimšalių 
darbininkų šiuo metu Vokietijo
je yra 829.000. O tuo tarpu Ame
rikoj ir Kanadoj tūkstančiai be
darbių.

JAV—Panamos reikalai užuot 
ėję geryn, pablogėjo; JAV sakosi 
nebuvo sutikusios su tarpininkų 
pasiūlymu.

Kašmiro reikalai ima kaisti. 
Karo tarp Indijos ir Pakistano 
dar nėra, bet grasinimų — dau
giau negu reikia. Pakistane pra
sidėjo akcija prieš ten gyvenan
čius indiečius, ir jie bėga Indi
jon. Nehru pareiškė, esą Indijos 
kariuomenė bus priversta per
žengti sieną, kad apgintų savo 
tautiečiu reikalus.

Savo laiku -pagarsėjęs Konge 
čombė vėl iškilo į paviršių; 

Angoloj jis organizuoja karo pa
jėgas. Triukšmą dėl jo kelia ko
munistuojantieji.

Pietų Afrika iš visų tarptauti- 
. nių org-jų. .stumiama lauk dėl 
nedavimo teisių negrams ir nesi
laikymo JT konstitucijos. Kad ru
sai nesilaiko JT konstitucijos, tai 
viskas tvarkoj, ir “demokratai” 
to nemato.

Sibire žudė lietuvius 
karininkus

Toronto dienraštis “Tre Tele
gram” III. 18 paskelbė L. Kos- 
saro informaciją apie J. Bergerio 
pergyvenimus Sibire, kur išbuvęs 
22 metus. Iš ten pabėgęs ir pasie
kęs Tel Avivą Izraelyje, kur pa
rašęs savo pergyvenimus. Pasak 
jo, apie 1000 estų, latvių ir lie
tuviu karininku rusai nužudė No- 
rilske. Pačiam autoriui grėsusi 
mirtis Norilske 1941-43 m. Ten 
matęs šaudant atvežtus augštus 
pabaltiečių karininkus, kurie bu
vę šaudomi netoli darbo stovyk
los. Kaliniai žinoję kada bus šau
dymas, nes prieš tai sargai labai 
pasigerdavę. Lavonai buvę išga
benami sudeginti. Iš tūkstančių 
karių tik maža dalis išlikusi gyva^

Kun. L. Jankus, BALFo reika
lų vedėjas, sovietinio teismo “nu
teistas” 15 m. kalėjimo. Buvo 
kaltinamas dalyvavęs 1.200 žmo
nių naikinime. Ta proga kun. L. 
Jankus per televiziją ir JAV 
spaudą pasakė visą tiesą apie so
vietus ir jų žudymus Pabaltijy. 
Tuo būdu sovietų propagandinis 
ginklas atsisuko prieš pačius so
vietus.

— Vokiečių DPA spaudos 
agentūros kovo 17 d. pranešimu, 
Maskvoj šeši lietuviai nuteisti 15 
m. ir septyni 10 metų kalėjimo 
bausmėmis. Jie buvo* kaltinami 
bendradarbiavę su vokiečių oku
pacinėmis įstaigomis. E.

dos, klausimai, kurie rūpi visai 
geros valios žmonijai. Vokiečių 
žurnalistai paklausė, ar buvo 
svarstyti ideologiniai klausimai. 
Pats Erler Į tai nieko konkretaus 
neatsakė, bet delegacijas patarė
jas Alexander Kohn - Branden
burg pareiškė, kad vokiečių so
cialdemokratai norėję tiesiogiai 
pasikalbėti su K. Bažnyčia; taip
gi ir kurija mananti, kad “mes 
turime kartu dirbti”. Priėmimas 
pas popiežių buvęs labai šiltas. 
Jame dalyvavęs ir V. Vokietijos 
ambasadorius Vatikanui Hilger 
von Scherpenberg. Priėmimo da
lyviai buvo apdovanoti Vatikano 
santarybos medaliais.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W

T O R S
Tel. RO 2-8255

SKAITYTOJAI PASISAKO
ĮŽŪLUMAS IR LIETUVIŲ 

NUOLAIDUMAS
10 psl. • Tėviškės Žiburiai 1964. III. 26. — Nr. 13 (740)

BABY POINT
$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiękimo.

BLOOR — JANE
$4J00 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 

’ šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais. ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

“SEIMOS ŽIDINYS”
Manau, kad p. M. Jonynienė gana 

įdomų straipsnį parašė apie “Moters 
dvasinį veidą”. Jos straipsnis dvelkia 
įsijautimu, turi daugeliu atžvilgių vi
suomeninę auklėjimo vertę, nors dau
giau moterim taikomas.

Antra, mūsų spauda, skaitoma įvai
rių pažiūrų žmonių. Man atrodo, kad 
daugiau kas turėtų tilpti. Taipogi ša
lia jau rašomų dalykų apie politiką, 
religiją bei mūsų tautinius reikalus, 
atrodo, kad žymesnių asmenybių pa
reiškimai turėtų būti priimtini, nes į 
juos daug kas atsiremia.

Pačios p. Irenos Lukoševičienės 
straipsniai taipogi įdomūs, gana su
prantami, verčiantys pagalvoti. Jie 
plačiajai visuomenei suprantami ir 
daugumai priimtini, geriau negu li
teratūros, meno ar muzikos kritika, 
suprantama tiktai augšto ar augštes- 
nio mokslo žmonėms bei tų sričių dar
buotojams; plačiajai visuomenei tik 
pusiau suprantami telieka.

J. Jankauskas

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
šauskas buvo 2-ras, o iki 15 m. gru
pėje laimėjo I vietą. Abiejose šiose 
grupėse Ed. Zabiela pasiekė pusbaig- 
mius. A. S.

VYTIS — HAMILTONO KOVAS 
64:59 (24:30)

Praėjusį penktadienį Hamiltono jau
niai Toronte sužaidė draugiškas rung
tynes. Svečiai, žaisdami prieš fiziškai 
stipresnius Vyčio senjorus, atkakliai 
kovojo ir pajėgė nusiimti daugumą 
sviedinių, atšokusių nuo abiejų lentų.

Vytiečiai daugiausia žaidė perdaug 
individualiai ir stokojo spaudimo prie
šo lentos pusėn.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname mergaičių J komandą, 

išsikovojusią CYO lygos čempijonatą. 
Baigminėse rungtynėse Aušra J nuga
lėjo Corpus Christi 23:18 ir 40:27. 
Žaidė: J. Simonaitytė 3, 2, B. Starku- 
tė 7, 12, T. Dubininkaitė, A. Čepony
tė 5, 10, M. Romanovaitė, I. Janeliū- 
naitė 1, V. Jurevičiūtė 8, 15, R. šiukš- 
terytė ir V. Bekerytė. Aušra M baig
minėse rungtynėse pralaimėjo St. An
selms ir liko lygos Midget klasės vice- 
šempijonėm. Aušra B ir St. Anselms 
B turi po 1 laimėjimą ir lemiamos 
rungtynės bus sužaistos šią savaitę.

Sekmadienio B-C lygos I baigminėse 
rungtynėse Aušros jauniai nugalėjo 
estus 76:60. Žaidė: V. Ruseckas 12, R. 
Grigas 13, A. Sapijonis 3, A. Šlekys 
3, L. Meškauskas 39, M. Barškėtis 6, 
E. Ramanauskas ir A. Mikelėnas. Ant
rosios rungtynės — balandžio 12 d.

Šį Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybėse Aušra dalyvaus su sekančio
mis komandomis: vyrų, jaunių A, jau
nių B, moterų ir mergaičių A. Šeimos, 
galinčios apnakvydinti atvykstančius 
jaunius sportininkus, prašomos 
skambinti T. Pauliui, OFM, tel. 
3-0621 ar LE 3-0977.

ŽAIDYNĖS TORONTE
Paaiškėjus apygardinėse pirmenybė

se komandų kvalifikacijoms, skelbia
me jų sąrašą. Jos dalyvaus balandžio 
4-5 d. Toronte žaidynėse:

Vyru grupėje: Klevėlando LSK žai
bas, Čikagos LSK Aras, Čikagos LSK 
Nėris, Detroito LSK Kovas, Čikagos 
ASK Lituanica, Toronto PPSK Aušra, 
Toronto LSK Vytis, Waterbury LSK 
Gintaras, Niujorko LAK;

Jaunių A kl. Čikagos ASK Lituani
ca, Čikagos LSK Aras, Čikagos LSK 
Neris, Klevelando LSK Žaibas, Hamil
tono LSK Kovas, Toronto PPSK Auš
ra, Waterburio LSK Vytis; Kennebun- 
ko SK Nevėžis.

Jaunių B kl. Čikagos ASK Lituani
ca, Čikagos LSK Neris, Cicero Ateitis, 
Toronto PPSK Aušra.

Moterų ir mergaičių klasėse koman
dų, norinčių dalyvauti skaičius yra že
miau nustatyto kontingento, todėl vi- 

. si pareiškusieji pageidavimą dalyvauti 
šiose klasėse, gali savo komandas re
gistruoti be jokių suvaržymų.

Dar kartą primenama, kad žaidynė
se bus sudaryta Š. Amerikos lietuvių 
rinktinė išvykai į Australiją, tad jose 
laukiama įdomios kovos, nes komandų 
eilėse žais žinomi krepšininkai netik 
lietuvių tarpe, bet ir JAV un-tuose, 
kaip pvz. Varnas — Kentucky, šilin
gas/— Cincinnati, Skaisgiris — JAV 
universitetų rinktinės narys, Jasevi
čius — Čikagos Notre Dame geriau
sias vidurio puolėjas, Gudas ir Jan
kauskas — Los Angeles ir kt.

Sekančiam “TŽ” nr. bus paskelbta 
pilna žaidynių programa, tad iš anksto 
prašome sekti mūsų informaciją.

Spaudos inform.
VYČIO ŽINIOS

Krepšininkai pralaimėjo abejas Met
ro lygos pusbaigmio peržaidimų rung
tynes prieš Kodak. Pirmose rungtynė
se neužteko Klimo įmestų 49 taškų, 
kad laimėtų nesėkmingai pradėtas 
rungtynes. Antrose rungtynėse tėpra- 
laimėta dviem taškais 65:67. Tuo vy-1 vestos kovo 7-8 d.d. Gage parko pasta- 
tiečiai užbaigė pirmenybes ir dabar į te. Moterų ir mergaičių klasėse meis- 
ruošiasi naujoms žaidynėms.

CYO pirmenybėse mergaitės D pra- o pas vyrus — Čikagos Lituanica. Iš 
laimėjo ir antras peržaidimų rungty- tolimesnių vietų tebuvo atvykusi tik 
nes, šį kartą 23:12 pasekme. Taškai: 
Balsytė 10. J. čirvinskaitė 2.

Berniukai D dalyvavo Ontario para
pijų baigminėse varžybose, kurios įvy
ko Brantford, Ont. Vytiečiai pralai
mėjo vietinei CYO komandai 17:20. 
Nežiūrint to, vytiečių komanda susi
laukė daug gerų atsiliepimų. Taškai: 
Rautinš 10, M. Karalius 4, V. Kakne
vičius 3.

Berniukai C Kanados lietuvių pir
menybėse įveikė Aušros II (?) 23:19.

Krepšininkės draugiškose rungtynė
se įveikė Canada Life žaidikes 39:37.

Stalo tenisininkai užpraeitą šešta
dienį įvykusiose Kanados lietuvių pir
menybėse, suaugusių klasėje, laimėjo 
visas pirmas ir antras vietas.

Praeitą savaitgalį Toronte įvyko 
miesto prieauglio klasės stalo teniso 
turnyras, kuriame dalyvavo 10 jaunų
jų stalo tenisininkų. Mergaičių iki 18 
m. grupėje Sabaliauskaitė laimėjo I 
vietą ir V. Nešukaitytė II. Iki 15 m. 
grupėje: I — V. Nešukaitytė, II — Z< 
Gustainytė. Iki 13 m. grupėje: I — V. 
Nešukaitytė, II

“MIRK ŠIANDIEN — 
MOKĖK RYTOJ!”

Lietuviai nėra vieninteliai, kurie 
kenčia nuo laidotuvių ekstravaganci
jos. Virš minėta citata paimta iš vieti
nio žurnalo, kuris pereitą mėnesį ana
lizavo laidotuvių išlaidas, cituodamas 
pavyzdį našlės, kuri iš vyro paliktų 
$2.000 laidotuvėms išleido apie pusę 
to palikimo, kad palaidotų savo vyrą 
su visais vulgariais priedais, kaip tai, 
pliušiniai kilimai, pomirtinė kosmeti
ka, brangus karstas ir t.t. Visa perša 
įvairūs “graborystės šapo” verslinin
kai. Iš straipsnio paaiškėja, kad visa 
tai, ko taip siekia savo mirusiem atei
viai, nėra ne tik reikalinga, bet nė ma
dinga. Priešingai, tai laikoma vulga
ru, perdėta, nepagarbu. Rekomenduo
jama, einant derėtis su “grabriais”, 
susitarti iš anksto dėl kainos. Nėra 
reikalo, kad kaina prašoktų $300-$400, 
nes visi tie priedai, kurie yra prieš 
tai minėti, nėra krašto įstatymų reika
laujami, nei papročių pageidaujami. 
Su šita laidotuvių verslo nenormalybe 
yra vedama kova jau eilė metų. To
ronto Memorial Society gali ateiti 
jums į pagalbą reikalo atveju. Jie 
jums patars, kaip vesti derybas su lai
dojimo direktoriais, kaip pagerbti mi
rusį nepaliekant gyvųjų ilgam laikui 
skolose. S. B.

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
“TŽ” 9 nr. atspaustas platokas B. 

Brazdžionio įvairių teleyizijos apara
tų aprašymas. Aptariant Emerson TV 
aparatus, gamintus Kanadoje, klaidin
gai nurodyta, kad minimi aparatai tu
ri PC su informacija. Tai netikslu, 
šios televizijos yra augštos kokybės 
gaminiai,. kuriuose viskas atliekama 
rankų darbu, vartojant augštos koky- 
dės dalis. R. Stasiulis,

Clear-Vision TV

SUGESTUOS "PARAMAI” i
Daug kas rašė, kad lietuviams vers- i 

luose nelabai sekasi. Po šio karo dėl 1 
blogos valios ir nesugebėjimo arti tu
zino lietuviškų bendrovių subankru
tavo vieni kitus nuskriausdami.

Per “Paramos” metinį susirinkimą 
paaiškėjo, kad ir čia yra kuo susirū
pinti. Priežiūros organai pranešė, kad 
padaryti keli perviršiai — “overdraf- 
tai” po keliasdešimt tūkstančių dole
rių, kad duotos paskolos už prekių už
status, kad išduota v-bos pirmininkui 
virš $100.000 garantija įvesti vanden
tiekiui jo sklype, o svarbiausia — duo
tas mortgičius apie $60.000 mėsinei, 
kur bankrotas paskelbtas iki $200.000 
nuostolio; išpirktas $15.000 II mortgi
čius gelbstint vieną asmenį, o ne “Pa
ramą”, numatant, kad bus nuostolis. 
Mėsinės turtas įkainotas $70.000, nors 
tikra vertė gal $30.000. Galima buvo 
patikrinti pirkimo aktus.

Protesto vardan priežiūros organų 
narys p. Renkauskas viešai atsisakė 
nuo pareigų. Valdybos buvo paaiškin
ta, kad rezervo kapitalas yra apie $50. 
000 ir jei reikės, nuostolis bus pa
dengtas iš jo. Kas gi yra rezervo ka
pitalas? Tai visų kooperatyvo narių 
pinigai, tik kiton piniginėn laikinai 
padėti.

Aplamai, susidarė įspūdis, kad va
dovybė nebuvo pakankamai budri.

Priežiūros organams siūlau akyliau 
sekti ir laikytis sekančio linijos:

1. Valdybos nariams ir kitiems ne
duoti pervirsiaus-“overdrafto” ir dide
lių paskolų.

2. Kadangi dabar verslai šlubuoja, 
tai akcinėms bendrovėms — Limited 
— visai neduoti paskolų, mortgičių. 
Juos galima finansuoti tik kaip priva
čių turtų (namų) savininkus su tvir
tais žirantais, turinčiais pastovų dar
bą ir nekiln. turtą.

3. Palaikyti tamprų ryšį su institu
cijomis, kurios teikia žinias apie fizi
nių ir juridinių asmenų finansinį pa
jėgumą.

4. Neduoti paskolų asmenims ar 
bendrovėms, kurie organizuoja naują 
verslą, neturėdami pakankamai kapi
talo ir net patyrimo. Jei angliškas 
bankas neduoda paskolos, tai ženklas, 
kad abejoja pasisekimu. Anglų ban
kai turi didelį patyrimą šioje srityje.

Lietuviai dažnai organizuoja vers
lus neturėdami nei minimum kapita
lo, nei patyrimo. Viską remia pasko- 

, lomis ir fantazija. Užtat ir vienoj šio 
kontinento enciklopedijoj įrašyta, kad 
lietuviai yra daugiausia darbininkai 
ir smulkūs prekybininkai. Betkoks 
verslas su mažu kapitalu išauga tik 
per sąžiningumą. Kaip ekonominė šio 
krašto literatūra rodo, verslas, pradė
tas nuo viršaus su svetimu kapitalu, 
žūva.

Kred. kooperatyvai turi finansuoti 
daugiau narių mažesnėmis sumomis. 
“Didžiuosius” verslus gali paremti di
dieji bankai. Kooperatyvai, ypač imig
rantų, turi išlaikyti gerą vardą, nors 
ir su mažesniu pelnu.

Linkiu “Paramai”- išeiti iš rizikingų 
operacijų. Jonas Vaidlonis

kagoš. Moteriškos giminės stalo teni
so entuziasčių atsirado tik viena čika- 
gietė, kuri neturėjo su kuo išmėginti 
jėgas. E. šul.

Neperseniausiai susipažinau su vie
na simpatinga varšuviete. Ji man la- 
bai užimponavo savo nuoširdumu, j 
draugiškumu, inteligentiškumu bei iš- 
silavinimu. Ėmiau net tikėti mūsiškių 
tvirtinimu, esą Vilniaus lenkai šioki i 
ir toki aršūs, bet tikrieji lenkai, ypač 
iš Varšuvos, visai kas kita. Pokalbiuo- j 
se dažnai užsimindavo apie savo tau- I 
tiečius ir* gimines, vargstančius da- { 
bartinėje Lenkijoje, kaip ji juos re- | 
mianti siuntiniais ir Lt. Pasakojo, I 
kad išsiuntė tėvui foto aparatą su 
spalvotais filmais prašydama, jeigu I 
jis kada lankysis Lenkijos garsiojoj j 
ir gražiojoj šventovėj, būtinai ją nu- į 
fotografuoti ir atsiųsti jai nuotrau- | 
kas. Kartą važiuoju į tautinę Kana- I 
dos parodą ir sutinku ją. Truputį pa- I 
sikalbam ir atsisveikinant ji šūkteli: į 
“Neužmiršk būtinai aplankyti ir mū- 
sų skyriaus. Tiesą pasakius aš len
kams niekad neturėjau simpatijų, bet 
nutariau vien dėl jos tai padaryti.

Po gero laiko tarpo darbovietėj, pie
tų metu, pamačiau, kad ji rodo foto
grafijas kolegėms kanadietėms ir mi
ni nuostabią Lenkijos šventovę. Vė
liau ji ir man atnešė fotografijas sa
kydama: “Pagaliau gavau tas fotogra
fijas, apie kurias pasakojau, iš gar
sios mūsų šventovės, žiūrėk, kokios i 
puikios!” Žiūriu ir iš nustebimo net 
žado netekau! Tik pagalvokite koks 
akiplėšiškumas: man, lietuvaitei, ji 
rodo mūsų sostinės Vilniaus Aušros 
Vartų Madonos fotografijas ir sako- 
kad tai “Poland Wilno šventovė!...”

Čia man prisimena ir kitas atsitiki
mas. Buvau dar mergaičiukė, kai vie
noj P. Amerikos valstybėj lietuviai 
pasistatė lietuvišką bažnytėlę. Vieta 
buvo mažai apgyvendinta, tai jon ėmė 
plaukte plaukti iš visų kampų lietu
viai. Su laiku ši vietovė tapo tikra 
lietuviška kolonija (anksčiau nelabai 
toli buvo pastatyta ir lietuviška mo
kykla). Nors lietuvių gyventojų bu
vo dauguma, bet joje maišėsi įvairiau
sių tautų žmonių bei vietinių. Lenkų 
būta mažiausiai šioj apylinkėj. Pra
džioj jie eidavo į vietinę bažnytėlę, 
bet ji buvo tolokai, ir, laikui bėgant, 
pradėjo traukti mūsojon. Su kaimy
nais lietuvių santykiai buvo geri. Te
nai ištekėjusios moterys reta kuri 
dirba, taip kad mūsų bažnytėlė visad 
buvo apypilnė; ten įprasta eiti kas
dien į rytines Mišias. Buvo paprotys 
mirus kuriam nors asmeniui užprašy
ti septintos dienos Mišias. Po egzek- 
vinių Mišių kunigas užgiedodavo

> “Viešpaties Angelas” lietuviškai ir 
į pasitraukdavo nuo altoriaus, o giesmę 
• pabaigdavo tikintieji ir pradėdavo ro- 
. žinį. Atsitiko, kad mirė kažkoks len

kas ar puslenkis, ir buvo užprašytos 
Mišios. Kunigui užgiedojus “Viešpa
ties Angelas” ir jam besitraukiant 
nuo altoriaus, visų didžiausiam nuste
bimui, pasigirdo lenkiškos giesmės tę
sinys. Kunigas iš to netikėtumo net 
krūptelėjo, o lietuvės moterys, ku
rios buvo pradėjusios giedot ir sudarė 
daugumą (lenkių būta tik kokio de- 
sėtko), nutilo. Lenkės pradžioj labai 
rėkiančiai giedojo, paskiau išsilygino. 
Nuo to karto taip ir būdavo: užprašo 
Mišias koks lenkas, desėtkas lenkių 
gieda, o apypilnė bažnyčia lietuvių 
tyli. Mūsų klebonas buvo gero ir nuo
lankaus bei švelnaus būdo; jį žmonės 
mėgo dėl jo gerumo bei švelnumo. 
Kartą mūsų klebonui teko išvažiuoti 
parapijos reikalais ilgesniam laikui. 
Jį pavadavo vienas lietuvis kunigas

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4Z Ont 
Telefonas LE. 2-4404

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
SWANSEA, $4.000 įmokėti, gražus 

5 kamb. atsk. mūr. bungalas, 
garažas su privačiu įvaž., rec
reation kambarys, didžiulis 
gražus kiemas.

QUEBEC AVE. — BLOOR. $5.000 
įmokėti, 7 kamb., atsk., mūr. 
namas, kvadr. planas, vand. 
alyvos šildymas, garažas.

BABY POINT. $4.-$5.000 įmokėti, 
naujas 6 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadr. planas. Dvi 
vonios. Garažas su priv. įvaž.

GLENLAKE—BLOOR. $5.000 įmo- 
keti, šiurkščių plytų, atsk. 
mūr. originalus dupleksas, 
vand. alyvos šild., dvigubas 
garaž. Viena atv. skola bal.

RUNNYMEDE — BLOOR. $6.000 
įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atsk. mūr. namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, garažas, di
delis kiemas. Viena atvira 
skola balansui.

INDIAN RD. Apie $6.000 įmokėti, 
10 kamb. atsk. mūr. namas. 
Kvadr. planas, dvigubas ga
ražas, 3 virtuvės, geras nuo
mavimui.

WINDERMERE — BLOOR. $6.000 
įmokėti. 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, naujas alyvos šildym. 
Kvadr. planas, didelis kie- 

'.mas. Namas be skolų. 2 von.

DURIE—BLOOR. $15.500. 5 kamb. 
atk. mūr. bungalas, vandens 
alyvos šildymas, užbaigtas 
rūsys, garažas su priv. įvaž.

HIGH PARK — BLOOR. $10.000 
įmokėti, gražus' 17 kambarių 
tripleksas. Vandens alyvos 
šildymas, garažai. Viena atv. 
skola bal. Geros nuomos.

RUNNYMEDE — BLOOR. $2.000 
įmokėti. 7 kamb. mūr. na
mas, garažas su priv. įvaž. 
Viena atv. skola balansui, 
žemi mokesčiai, neaugšta 
kaina.

HIGH PARK — RONCESVALLES. 
$10.000 įmokėti. Didžiulis 15 
kamb. atsk. mūr. namas, nau
jas vandens alyvos šildymas, 
garažai su privačiu įvaž. vie
na atvira skola balansui.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 24404
Namų tel. LE. 5-1584

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens -aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2 mieg.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.,

KEELE — EGLINTON RAJONE 
$45.000 įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartamentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t. $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti-nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėtu Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
* LE. 2-4404
* Namų telefonas LE. 6-9165

pa-
LE

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
1964 m. š. Amerikos liet, sporto 

žaidynių tinklinio varžybos buvo pra-

terio vardą išsikovojo Čikagos Neris,

“1 — F. Nešukaitytė.
Berniukų grupėje iki 18 m. A. Kra-

OTTAWA, Ont.
REKOLEKCIJAS Otavos miesto ir,UI pavauavv vlvljao 11CUUV13 RU11.sao 

| plačių apylinkių lietuviams katalikams • tremtinys. Jis, tarp kitko turėjo la-

Sportas Lietuvoje
Futbolo rungtynėse Klaipėdoje vie- rekolekcijų įvyko bendri pusryčiai 

tos Granitas pralaimėjo Liepojos Zvei- agapė. kurios metu B-nės pirm, i 
mėkui 2:3.

Klevelando Žaibo moterų komanda, 
kuri užėmė II vietą. Šiaip komandų 
skaičiumi varžybos nebuvo labai men
kos: moterų klasėje rungtyniavo 5 vie
netai, mergaičių — 6, vyrų — 3. Silp
niausią lygį parodė vyrai, kurie daro 
ne pažangą, bet atžangą. Moterų gru
pėje kiek stipriau užsirekomendavo 
Neris ir žaibas, o pas mergaites — 
vien tik Neris.

Vid. Vakarų sporto apyg. prieaug
lio klasių krepšinio pirmenybės kovo 
14-15 d.d. Čikagoje sutraukė 18 ko
mandų, pradedant mažais pipirais 
(1954 m. g.) ir baigiant jau gerokai 
ištįsusiais paaugliais. Buvo rungty
niauta 4 klasėse, atsižvelgiant į daly
vių amžių. A klasėje (buvo 10 koman
dų) I vietą užėmė Lituanica, baigmė
je įveikusi Arą 81:49. III vietoje liko 
Neris, IV žaibas (vienintelė komanda 
iš “svetur”). Iš viso šiose pirmenybė
se buvo sužaistos 22 rungtynės.

Tomis pačiomis dienomis įvyko ir 
apygardinės stalo teniso pirmenybės, 
čia tebuvo tik 2 komandos: Omahos, 
Nebr. ir Čikagos. Laimėjo pirmoji. 
Vyrų vienetą laimėjo V. Keliza iš Či-

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelĮ: 
999 College St, Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

vedė kun. dr. Pr. Gaida iš Toronto. baį jau galingą balsą. Matyt, jis apie 
Rekolekcijos truko 2 dienas: šeštadie- §į reikalą žinojo, nes kai ir vėl pasitai- 
nį ir sekmadienį arkivyskupijos rūmų kažkokių lenkų egzekvinės Mišios, 
koplyčioj. Dalyvių buvo gana daug. Po į jis, užgiedojęs “Viešpaties Angelas” 

lietuviškai savo galinguoju balsu, ne- 
' atsitraukė nuo altoriaus ir tęsė giedo- 
ijimą toliau. Tuoj pat prie jo giedoji- 
įmo prisidėjo dar vienas nemažiau ga
lingesnis sopranas (turiu garbę pa

sakyti, kad tai būta mano mamos), 
ir lenkėm bekuždant, besibruzdant 
ir alkūnėm viena kitai bestuksint, 
giedojo abu — tarytum duetas. Lietu
vės, nors ir sudarė daugumą, tylėjo 
nustebintos ir tik šiek tiek giesmei 
įpusėjus viena kita prisidėjo prie gie
dojimo, kol galų gale atsipeikėjo vi
sos kitos ir kad traukė tai traukė, gal 
būt niekad taip garsiai kaip šįkart! 
Tas desėtkas lenkių, kurios savo įžū
lumu nustelbdavo visą bažnyčią, iš
ėjo “nosis nukabinusios”, sumišusios, 
nedrąsios. Nuo to laiko šis tremtinys 
neatsitraukdavo nuo altoriaus ir gie
dodavo kartu su tikinčiaisiais iki pat 
galo. Net senajam kunigui sugrįžus 
atgal į savo pareigas (jas eina iki šiai 
dienai) ir senąją savo sistemą, len
kės daugiau neišdrįsdavo mūsų baž
nytėlėj lenkiškai giedot, žodžiu iš
ėjo taip — pasistatykit savo bažnytė
lę ir giedokit savaip.

Regina Kutka

inž.: 
A. Paškevičius dėkojo svečiui kuni
gui už jo pastangas atvykti, už paša-.Kauno krepšinio halėje įvyko pir- , A ,.Jr. . , ,

mos stambesnės lengvosios atletikos i didziai prasmingus pamokslus 
varžybos, dayvaujant Rusijos, Gūdi- iir ta}P pat uz sute1^. sav-o laiku 
jos, Lenkijos ir mūsų sportininkams.’ Pagalbą B-nes v-bai parupinan dabar- 
Įdomiausia kova buvo 3 km. bėgime,] 
dalyvaujant olimpinių žaidynių meis-! 
teriui P. Bolotnikovui. Tik po aštrios 
kovos nugalėjo rusas per 8 min. 16,6 
sek. Antras buvo A. Aleksiejūnas 8 
min. 17,5 sek. ir trečias K. Orentas 
8 min. 18,6. Medinis bėgimo takas 
Kauno halėje turi 112 metrų. Kitos ge
resnės pasekmės: 500 m. Itkina (Gu
dija) 1 min. 18.2 sek.; į augštį G. 
Kostenko (Maskva) 1,70 ir Skvorco
vas 2,09 m.; rutulys K. Keturakytė 
14,22 m. ir A. Varanauskas 17,91 m.
Knygynuose pasirodė Kauno KKI dės
tytojo A. Arlausko knyga “Bėgimai, 
šuoliai, mėtymai”.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESV ALLES — HEWITT. $4-000 {mokėti, atskiras, mūro 8 kambarių 

namas, mod. virtuvė, garažas, privatus įvažiavimas. Viena skola balan
sui geriausiomis sąlygomis.

BATHURST — EGLINTON. $2.000 {mokėti, atskiras, 5 kambarių ban- 
galiukas, gražus, didelis kiemas. Kaina $11.000.

HIGH PARK BLVD. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, gražiai atrodantis, 
17 kambarių, 4 virtuvių ir prausyklos namas, 2 garažai, platus, priva
tus įvažiavimas. Sklypas 5O’xl6O’. Liks viena skola balansui, atvira 10 m. 
Namas išnuomotas — $460 mėnesiui. Kaina $35.000.

BLOOR — KENNEDY AVE. $10.000 Įmokėti, 18 metų senumo, gražios 
plytos, atskiras, 2 augštų, 8 didelių kambarių, 2 virtuvės, rūsys išbaig
tas, garažas, šoninis privatus įvažiavimas. $30.000.

JANE — ANNETTE. $2.500 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių per 2 
augštus, garažas, privatus 9 pėdų šoninis įvažiavimas. Kaina $12.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 į 

Kreipkitės visais reikalais. Čia ginsite rimta ir sąHntngą patarimą.

Sportas visur
V. Vokietijos Oberdorfo tramplyne 

italas Zandanelli nušoko 144 m. ir pa
siekė naują pasaulio rekordą šuoliuo
se su slidėm.

Politiniam lauke plačiai kalbama 
apie Kiprą. Tad pravartu būtų ir skai
tytojus supažindinti su tos salos spor
tiniu gyvenimu, kuris daugiausia re
miasi futbolu. Ypatingai į Kipro futbo
lininkus atkreiptas didesnis dėmesys 
po jų laimėtų rungtynių prieš Graiki
ja pasekme 3:1. Tai buvo broliška 
“kova”, nes Kipro salos rinktinę su
daro vien graikai, anksčiau žaidę Atė
nuose. Stipriausią komandą tūri sos
tinė Nikosia, ir jos treneriu yra aust
ras Aurednik. Futbolo s-ga buvo įkur
ta 1934 m. ir 1948 m. priimta į FIFA. 
Futbolo sezonas prasideda spalio mėn. 
ir baigiasi liepos, taigi su rugpjūčio 
ir rugsėjo mėn. pertrauka. Nikosios 
stadijone telpa 15.000 žiūrovų. Aikš
tė yra be žolės. Rinktinė žaidžia mėly
nais marškinėliais, baltom kelnaitėm 
ir mėlynos spalvos kojinėm.

Futbolininkai Italijoj yra labai ge
rai apmokami. Ispanas Suarez, žai
džiąs Milano komandoje, gauna $10. 
000 namą ir visą išlaikymą.

Dar vienas farsas buvo suvaidintas 
profesijonalų bokso rungtynėse, kai 
C. Clay “nugalėjo” S. Listoną. Dauge
lis Europos dienraščių pažymėjo, kad 
šios rungtynės buvo iš anksto “su
tvarkytos”. K. B.

bai jau galingą balsą. Matyt, jis apie

j tini lietuvį kunigą Otavos tikintie- j 
| siems.

Svečias kunigas buvo apsistojęs pas! 
p. Danius.

APYLINKĖS VALDYBA yra surin
kusi ir pasiuntusi šiais metais aukų 
Tautos Fondui $76.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI parem
ti būrelio vadovė p. Balsevičienė yra 

I pasiuntusi Šalpos Fondui $34. Kor.
DAR NEUŽMIRŠOM. — Vasario 16 

šventė buvo tokia nuoširdi, kad dar 
ir dabar gyvai ją prisimenam.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas atlaikė 
: pamaldas ir pasakė progai pritaikin

tą pamokslą.
Po pamaldų minėjimą pradėjo LB 

pirm. inž. A. Paškevičius, pakviesda
mas svečią iš Montrealio Stp. Kęsgai
lą pakalbėti mūsų didžios šventės pro
ga. Svečias sodriu ir jausmingu žodžiu 
iškėlė vertę to palikimo, kurį mums 
davė mūsų nepriklausomo gyvenimo 
tarpas.

Meninėj daly Dainos Mėgėjų Būre
lis, vad. V. Radžiaus, padainavo 3 dai
nas. Patrijotinių eilėraščių padekla
mavo jauniausioji karta: Irutė Danytė, 
Danutė Leverytė, Teresytė Ramūnaitė 
ir Danutė Vilčinskaitė. A. Paškevi
čiaus parengtą poezijos montažą išpil
dė L. Daunienė, A. Paškevičienė, A. 
Paškevičius, M. Ramūnienė ir N. Tre
čiokienė.

Minėjimas buvo užbaigtas kavute - 
pobūviu. Otaviškis

Pajieškojimai
Prašau atsiliepti p. Morkūnaitę-Do- 

meikienę, mokytojavusią Papilėj, o 
dabartiniu laiku gyv. Kanadoje.

Rašyti: Ona Juodišius, R.R. 1, Stay- 
ner, Ontario.

JADVYGA CYŽAITE, buv. mokyto
ja, jieškoma motinos. Rašyti: J. Jo
naitis, 88 Bradford St., Lawrence, 
Mass., USA.

ŠYPSENOS
Taupumas

— Kodėl nekviečiate gydyto
jo sergančiai motinai? Juk ji jau 
trečia diena paralyžuota.

— Laukiame gal dar kokia li
ga prisiplaks, tai tada pakviesi
me gydytoją visoms ligoms kartu.

Garsūs žmonės
Mokslininkas Einšteinas mielai 

žiūrėjo Čaplino filmus ir visada 
žavėjosi šio ekrano meistro ta
lentu. Kartą jis parašė Čaplinui: 

“Stebiuosi jūsų menu. Jūsų 
filmą “Aukso karštligė” supran
ta visas pasaulis, o jūs pats — 
būsite garsus žmogus”... Ein
šteinas.

Čaplinas mokslininkui atsakė: 
“Aš jumis dar labiau stebiuosi. 

Jūsų reliatyvumo teorijos niekas 
farmacinė pramonė išgyvena, pa- ’ - - *
tentų krizę. Kaikurie kraštai, kaip 
Kanada, P. Afrika ir N. Zelandi
ja galvoja net visai panaikinti pa
tentų teises. Argumentuojama, 
kad jra pavojus ne vien farmaci
jai, bet aplamai visai pramonės 
nuosavybei.

Vašingtonas. Amerikiečių
pasaulyje nesupranta, bet vistiek 
esate garsus žmogus”... Čapli
nas. Z

Meilė — tai šulinys: labai gera iš 
jo gerti, tik nepatartina į jj {kris
ti.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

$2.400 įmokėti, Dundas • High Park.
6 kamb. mūrinis namas, kamba
riai alyviniais dažais dažyti, nau
jai ištinkuota, koridorinė siste
ma, 2 modernios virtuvės, nauja 
šild. krosnis, garažas, -tik keli 
žingsniai iki Dundas.

$4.000 įmokėti, Swansea. Mūrinis, 
atskiras namas, šilto vandens šil
dymas, moderni virtuvė, garažas, 
1 skola balansui.

$29.500 pilna kaina, 4 šeimų apar
tamentas, 21 kamb., mūrinis, at
skiras, $380 mėn. pajamų, nuo
mininkai apsimoka šildymo išlai
das. $5.000 įmokėti, geras inves
tavimas.

$2.500 įmokėti, Bloor—Dundas. 6 
kamb., mūrinis namas, 2 pilnai 
įrengtos vonios, garažas, 1 skola 
balansui. Prašo $14.500.

$19.900 pilna kaina, Bloor—Jane. 
6 dideli, alyviniais dažais dažyti 
kamb., privatus įvažiavimas, šil
to vandens šildymas, parduoda
mas pirmą sykį, anglai savinin
kai, turi būti parduotas.

$12.900 pilna kaina, krautuvė ir 
dirbtuvė, mūrinė, 18*xl00’ plius 
6 kamb. su atskiru įėjimu, reika
linga remonto, palikiminis par
davimas.

Tarime krantnvfq, farmq, vasarviečių, hotelių, motelių {vairiose vietose Ir 
įvairia kaina. PraSome tik kreiptis pas mos. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų * morgičių.
Vyt. Morlcis J A. Bliūdžiu*



Vajus skautų stovyklai įrengti
Pavasario saulutei skaidriau švie

čiant, pamažu pradeda busti gamta, 
ragindama kiekvieną gyvą būtybę kel
tis iš žiemos miego. Skautai ir skau
tės bei jų tėvai su rėmėjais taip pat 
sukruto ruoštis naujiems darbams. Po 
sėkmingos Kaziuko mugės seka skau
tų vasaros stovykla, kuri, kaip ir per
eitais metais, bus prie gražiojo Fox 
ežero, Huntsville’s apylinkėje. Skau
tų, tėvų bei rėmėjų entuziazmo ir 
duosnių lietuviškos visuomenės aukų 
dėka, skautų stovyklavietė “Romuva” 
jau įgavo pakenčiamą išvaizdą. Tačiau 
tai dar tik pradžia. Yra atlikti patys 
pagrindiniai darbai, bet dar laukia vi
sa eilė pagerinimo darbų, kurie turi 
būti padaryti, nes to reikalauja val
džios įstatymai. Turi būti įruošta vir
tuvė, įvesta elektra ir geriamas van
duo, pabaigti tvarkyti kiti įrengimai. 
Be to, numatyta įsigyti grindis pala
pinėms. Visiems šiems darbams įvyk
dyti reikia ir vėl lėšų, kurioms sutelk
ti yra numatytas vajus, šis vajus pra
sideda dabar ir tęsis iki vasaros pra
džios. Vajaus komitetan išrinkti: dr. 
J. Yčas — pirm., J. česėkas, E. Jan
kutė, L. Rickevičienė ir L. Imbrasie- 
nė — sekr.

Užsimojus ką nors nuveikti, beveik 
visada atsiranda skirtingų nuomonių. 
Ir šiuo atveju teko nugirsti kaikurių 
tautiečių pasisakymus, kam, girdi, 
esanti reikalinga atskira skautų sto

vyklavietė, kai Wasagoje turime jų 
net porą? Besidomintiems šiuo klau
simu norėtume paaiškinti, kad skau
tai šiuo metu paaugo skaičiumi tiek, 
kad nė viena iš anų stovyklaviečių ne
pajėgia jų sutalpinti: 1. stovyklavimo 
laikas yra nepalankus, kadangi rug
pjūčio antroje pusėje naktys pasida
ro perdaug vėsios, ypatingai mažes
niems vaikams; 2. skautų veiklos spe
cifiniams uždaviniams atlikti stovyk
los metu yra reikalingas didokas plo
tas. “Romuvos” stovyklavietės aplin
ka yra tam labai tinkama, ko negali
ma pasakyti apie kitas stovyklavietes. 
Atrodo, kad ir skautai iš toliau jau 
yra susidomėję “Romuva”, ir tariama
si netolimoje ateityje čia pravesti tau
tinę stovyklą.

Naujasis 1964 m. skautų stovykla
vietės reikalams vajaus komitetas, 
pradėdamas savo darbą, nuoširdžiai 
dėkoja pereitų metų vajaus komite
tui už įdėtas pastangas ir darbą, ir 
ypatingai plačiajai visuomenei, kuri 
taip duosniai aukomis atsiliepė į pra
šymus; kartu nori išreikšti viltį, kad 
ir šiemet tą vajų mūsų tautiečiai nuo
širdžiai parems stambesne auka. Kai 
aukų rinkėjas pasibels į jūsų duris, 
parodykite savo duosnumą ir šį kartą. 
Padėkime mūsų skautiškajam jauni
mui gražios gamtos prieglobstyje siek
ti savo užsibrėžtų tikslų.

Vajaus komitetas

Birutei Pranienei, Vladui Levickui ir jų šeimoms,

broliui ALBINUI LEVICKUI Kalifornijoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

V. Kastytis

TORONTE
Socialinės pagalbos informaci- 

nis.biuras, įsteigtas KLK Moterų 
Dr-jos centro valdybos, teikia ne
mokamą pagalbą patarimais bei 
informaciją šeimoms ir asme
nims, reikalingiems pagalbos šal
pos, šeimos ir asmeninės pagal-1 
bos. Biure dirba kvalifikuoti as
menys, baigę socialinius mokslus 
Kanadoje. Kreiptis —*997 Col-j 
lege St., liet, studentų būstinės 
patalpose. Darbo valandos — 
kiekvieną ketvirtadienį 7.30 — 
9.30 v.v. Tel. 534-5917. i

Apylinkės valdyba buvo susi
rinkusi posėdžio kovo 23 d. Nu
matyta surengti baleto koncertą 
balandžio pabaigoj.

L V NAMUOSE kovo 22 d. įvykusia
me gavėnios susitelkime dalyvavo 35 
mergaičių būrys. Vadovavo mons. dr. 
V. Balčiūnas.

P. MOTIEJŪNAS ir šiemet vado
vauja Šv. Jono Pašalpinei Dr-jai, vie
nai seniausių Toronto liet, organiza
cijų. Ji turi apie 70 narių ir gražiai 
veikia. Praeityje ji yra daug nuveiku
si lietuvių gerovei.
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JUZEFAI KLUMBIENEI mirus, 
jos dukterį Leonorą Dudienę ir jos šeimą 

liūdesio valandoje užjaučiame —
Danutė ir Petras Vaitiekūnai

“Mechanizacija ir imigracija’’ 
— šia tema rengiama konferen
cija Toronte Public Library, 
Parkdale Branch, 1303 Queen St. 
W., Toronto 3, Ont., š.m. balan
džio 8-9 d.d. Kalbės: imigracijos 
min. R. Tremblay, prof. D. J. 
Clough, dr. Z. Sametz ir kt. Bus 
nagrinėjamas imigrantų paruo
šimas mechanizacijos įvedimui 
pramonėje ir daromos ekskursi
jos į fabrikus. Registracija — $3. 
Rengia Toronto socialinio plana
vimo taryba.

P. Vyšniauskas šią savaitę išvy
ko į Kanados vakarus. Ten jiska- 
daise gyveno ir dirbo ūkyje. Apie 
8 metus jis gyveno Toronte ir dėl 
sveikatos mano įsikurti kitur — 
kur nors geresniame klimate. Jis 
ketina aplankyti Fort William, 
Winnipegą, Reginą, Ędmontoną 
ir Vankuverį. Kelionėj jis numa
to aplankyti savo senus pažįsta
mus. P. Vyšniauskas yra “TŽ” 
skaitytojas ir rėmėjas. Linkime 
jam sėkmingos kelionės.

Ateitininkų žinios
VYRESNIEJI MOKSLEIVIAI prieš 

Velykas gana smarkiai dirbo, laikyda
mi įvairius egzaminus. Pažymėtina,

NAUJ. KANADIEČIŲ MOKYKLAS 
plačiai aprašė dienr. “The Telegram” 
kovo 7 d. laidoj ir davė dideles iliust
racijas. Iš liet, šeštad. m-los pavaiz
duota mokyt. V. Anskytė. Esą Toron
te tokiose “shadow” mokyklose mo
kosi apie 20.000 mokinių; žydų — 
10.000, ukrainiečių — 2.400, lenkų — 
2.000, vokiečių 800, graikų — 600, lie
tuvių — 600, latvių — 450, estų — 
400, italų — 450, vengrų — 200, slo
vakų — 150, kiniečių — 180 ir t.t. 
Ryšium su dvikultūriškumo klausimu 
laikraštis mini, kad Ontario ir Kve
beko švietimo vadai savo konferenci
joj pasisakę už daugiakultūrę Kana
dą. Pagaliau laikraštis priduria, kad 
n. kanadiečių m-los vertos valstybinės 
paramos.

NAUJAI ATIDARYTASIS TARPT. 
AERODROMAS miestui duos papil
domų pajamų. Suvažiavimų bei kon
ferencijų dalyviai Toronte išleidžia ar
ti $100 mil. kasmet. Pr. metais suva
žiavimuose dalyvavo 700.000 svečių, 
kurių 40% atskrido lėktuvais.

ATIDARYTAS DIDŽIAUSIAS AP
SIPIRKIMO CENTRAS — Yorkdale 
Shopping Centre — Dufferin - Hwy. 
401 sankryžoje. Centras turi Eatono 
ir Simpsono krautuves ir 99 mažesnes 
parduotuves bei verslus. Daug vietos 
automobiliams pastatyti.

NELABAI SĖKMINGAI ŽAIDŽIAN
TIEMS Maple Leafs ledo ritulio žai
dėjams instruktorius Punch Imlach 
įteikė po egz. Norman Vincent Peale’s 
knygos “The Power of Positive Think
ing”. Knygos jau parduota virš 2 mil. 
egzempliorių.

Lietuvių studentų 
žinios

PASKUTINIUOSIUS DANTŲ GY
DYTOJŲ EGZAMINUS T. un-te laiko 
A. Šapokaitė ir S. Kazlauskas.

JAUNUOLIAI 16 IR 17 M. AMŽ., 
kurie dar lankys mokyklas, gaus $10 
mėnesinį priedą. Tas šeimų priedas 
buvo mokamas iki 16 m. amžiaus. Be 
to, jaunimas, kuris lankys amatų ir 
kt. vakarinius kursus, gaus mokestinių 
lengvatų iki $300. Universitetų stu
dentams jokios lengvatos nepadarytos.

TORONTO UNIVERSITETO CHO
RAS rugsėjo mėn. vyksta koncertuoti 
į Niujorką.

TORONTO UNIVERSITETO REK
TORIUS paprašė iš lietuvių studentų 
klubo informacinės medžiagos apie jo 
veiklą ir ateities planus. TU planuoja 
turėti savo bibliotekoje visų studentų 
klubų bei organizacijų skyrių, kur bū
tų laikoma informacinė medžiaga. Ma
noma išleisti net specialų leidinį. Lie
tuvių klubas pernai buvo TU įregist
ruotas.

OTAVOJE STUDIJUOJA: Antanas 
Ramūnas, jr. — psichologiją, Raimun
das Trečiokas — inžineriją, Vladas 
Rickevičius—soc. moksl., Aid. Gutaus- 
kaitė (Venecuela) — humanit., Juozas 
Gutauskas (Venecuela) — medici
ną, Gytis šiurna — chemiją, Dalia 
Kvietytė — psichologijos mokslus, Da
lia Eidiintaitė, Matukas — mediciną, 
Borek — teologiją. Pastarasis yra iš 
Worcesterio, JAV; jo tėvas ukrainie
tis, motina — lietuvė; moka lietuviš
kai ir palaiko ryšius su vietos lietu
viais.

t

Sveikiname Toronto ir apylinkių 
lietuvius

Prisikėlimo švenčių proga 
ir linkime atnaujinta viltimi 
dirbti Lietuvos prisikėlimui -

KLB Toronto apylinkės valdyba

S u d b u r i o 
ir apylinkės lietuvius sveikiname 

ŠV. VELYKŲ proga. “ 
Linkime geriausios asmeninės 

laimės.
Sudburio Lietuvių Bendruomenės 

’ apylinkės valdyba

Mielus klientus ir pažįstamus 
šv. Velykų proga sveikina

Parkdale B-A Service Station
1181 Queen St. West. Tel. 535-9468

(prie Gladstone)
Sav. AD. K ALIUKE VIČIUS

Buvusiai valdybos narei

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 
jos vyrui, dukrelėms ir

mūsų skyriaus narei B. Ceponkienei bei jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

KLK Moterų Draugijos
Prisikėlimo parapijos skyrius

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus,
jos vyrą, dukteris, seserį B. čeponkienę 

su šeima ir gimines 
nuoširdžiai užjaučiame —

O. Jonaitienė
B. V. H. Steponaičiai 
E. J. Girėnai
M. ir Br. Norkai .

kad ateitininkai yra geresniųjų moki
nių grupėje.

ATEITININKŲ VASAROS STO
VYKLA įvyks Tėvų pranciškonų sto
vyklavietėje, New Wasaga liepos 19 
— rugpjūčio 1 d. vyresniems, 13-18 
m. amžiaus, moksleiviams. Stovyklai 
vadovaus studentai iš Kanados ir JAV.

ALDONA BUŠINSKAITĖ laimėjo 
visų Toronto gimnazijų viešosios iš
kalbos varžybas. Aldona yra veikli 
ateitininkė, šeštadieninės mokyklos 
mokytoja ir at-kų moksleivių laikraš
tėlio “Pirmyn, Jaunime!” redaktorė. 
Kovo pabaigoje dalyvaus Ontario pro- 
vinc. varžybose. Sveikiname ir linki
me ęėkmėę*

T. GEDIMINAS KIJAUSKAS, SJ, 
vedęs rekolekicjas Šv. Jono Kr. para
pijoje, yra naujas moksleivių at-kų 
centro valdybos dvasios vadas. Būda
mas Toronte jis kalbėjosi su mokslei
vių globėjais ir diskutavo naujai ruo
šiamą ideologinę programą.

Lietuvių skautų veikla
KRISTAUS PRISIKĖLIMO šventės 

proga siunčiu sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus broliams skautams ir 
vadovams, mieloms sesėms, tėveliams 
ir rėmėjams.

Šv. Velykų prasmė ir pavasario at
bundanti gamta tesužadina kiekvieno 
pastangas geriau skautauti, jaunatviš
ką dvasią augščiau pakelti nuo žemės, 
siekti gėrio ir grožio.

j.s. Bronius Juodelis, 
LSB vyr. skautininkas

SKAUTAI-ĖS budėjo garbės sargy
boje prie velionies dr. A. Trimako, 
VLIKo pirm., karsto. LSB vardu buvo 
padėta gėlių. Atsisveikinimo žodį ta
rė s. J. Bružinskas, vyr. skautininko 
pavad.

INŽ. DR. A. KULPAVTčrUS, LSS 
tarybos pirm įjos nutarimu, už nuopel

nus statant Toronto skautų stovykla- 
viet apdovanotas “Padėkos” ordinu 
su rėmėjo kaspinu.

“SKAUTŲ AIDAS” dėl persikėli- 
mo į Putnamą susidūrė su tam tikrais 
organizaciniais sunkumais ir savo 
skaitytojus pasieks pavėluotai.

S. F. MOCKUS kovo 15-18 d. lankė
si Čikagoje ir buvo susitikęs su L.S. 
SJB. vyr. skautininku j.s. B. Juodeliu. 
Skautininkas priminė, kad jo kaden
cijoj bus daugiausia dėmesio kreipia
ma į darbo programas sueigose, išky- 
lavime ir stovyklavime. Jo noras už
auginti kuo daugiau naujų vadovų 
ruošiant įvairius kursus kolonijose. 
Sk. vyčiams ir kandidatams būtina iš
eiti “Ąžuolo”,mokyklos kursą, kuris 
veikia Čikagoje. Jį galima išeiti ko- 
respondenciniu būdu. Ateinančią va
saros stovyklą vyr. skautn. pažadėjo 
aplankyti ir stovyklauti mūsų “Romu
voj”.

Lietuviai ekonomiškai stiprėja

MONTREAL, Que. SUMOKĖTA PASKUTINĖ DALIS 
už stovyklos pastato pastatymą rango
vui P. Reginai, kuriam priklauso skau-

Abiejuose Toronto lietuviškuose 
bankeliuose, arba kredito kooperaty
vuose, yra sutelkta virš 3 mil. dol. 
Tai tėra tik dalis, labai maža dalis, 
viso lietuvių turto.

Prisikėlimo bankelis savo pirmuo
sius metus užbaigė su $717.500 taupy
tojų kapitalu, šiuo metu įnašų suma 
jau gerokai prašoko $750.000 arba % 
milijono. Vasario 23 d. įvykusiame 
bankelio metiniame susirinkime v-bos 
pirm. S. Čepas nušvietė bankelio pir
muosius metus ir vaizdžiai pailiustra
vo bankelio augimą. Kadangi banke
lio tikslas yra padėti savo nariams, 
tai asmeninių ir nekilnojamo turto 
paskolų pavidale nariai turi pasisko
linę arti $600.000. Skolindamiesi tas 
sumas kitur, lietuviai privalėtų mo
kėti žymiai augštesnins nuošimčius; 
dabar gi susidarąs iš nuošimčių pel
nas vėl grįžta patiems lietuviams.

Pranešimus taip pat padarė valdy
bos iždininkas V. Matulaitis, kuris pa
iliustravo bankelio finansinę padėtį. 
Praėjusių metų gautas pelnas $8.400, 
palyginus su bendru kapitalu, neatro
do didelis. Tačiau reikia nepamiršti,

kad tai pirmi metai ir pradėta tik su 
nuliu. Įdėtas kapitalas pradėjo nešti 
pelną tik antroje metų pusėje.

Revizijos komisijos protokolą per
skaitė A. Kiškis. Diskusijose ypatin
gų klausimų nebuvo iškelta. Pelnas 
taip pat padalintas be jokių ginčų, 
pagal valdybos siūlymą. Paskirtos au
kos įvairiom organizacijom nėra dide
lės — gal daugiau tik simbolinės. 
Skirstomoji bendra suma nustatyta 
įstatymų ir jos negalima perviršyti.

Visiem šėrininkam paskirta po 5% 
dividendų ir likusi suma perkelta į 
atsargos kapitalą. Susirinkimo metu 
buvo išdalinti specialūs blankai, kur 
nariai galėjo pateikti savo pageidavi
mus bei pasiūlymus.

Lieka tik laukti, kad lietuviškoji 
bendruomenė dar labiau remtų savas 
įstaigas. Patarnavimai parapijos ban
kelyje geresni negu kanadiškuose 
bankuose ir nuošimčiai mokami nuo 
42/2 iki 5%. Priedo dar duodama ne
mokama gyvybės apdrauda iki $2.000, 
kuri metam kainuotų apie $50.

Kodėl tad nepernešti visų savo san
taupų pas savus? K.

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 
jos vyrą Petrą, dukras — Birutę ir Viliją, 

seserį p. B. čeponkienę bei jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučia —

K. A. Rūkai ir šeima

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus, 
jos vyrui Petrui, dukrelėms — Birutei, Vilijai 

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą —
B. S. Matulevičiai
J. M. R. Karkos

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus,
jos vyrą Petrą, dukteris Birutę ir Viliją, 
seserį Ceponkienę Birutę bei jos šeimą 

ir kitus gimines 
didelio skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
C. L. Rickevičiai, 
M. Z. Kojeliai 
su šeimomis

BRONEI DAMBRAUSKIENEI mirus,
liūdesio prislėgtą yyrą ir dukras, 

seserį B. Čeponkienę su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

R. Danieliūtė, S. Ukelytė, 
Seery, Schweinberger, 
Danieliai

a

PARAPIJOS STEIGĖJO PAGERB- 
TUVĖS. — Po koncerto par. salėje 
įvyko susitikimas su rekolekcijų ve-j 
dėju ir šios par. steigėju T. dr. J. 
Kubilium, SJ. Salė, kaip retai, buvo 
pilnutėlė žmonių, ir šeimininkės, Gy-I 
vojo Rožinio Dr-ja, tik geros organiza
cijos dėka pajėgė visus aprūpinti. Re
kolekcijose šiemet dalyvavo turbūt re
kordinis skaičius žmonių, ir visi buvo 
sužavėti T. Kubiliaus nuoširdžiu, pa
prastu ir gyvenimišku religinių klau
simų nagrinėjimu. Vaišių metu, prisi
mindami parapijos kūrimosi dienas, 
kalbėjo par. kleb. Tėv. K. Pečkys, S J, į 
Stp. Kęsgailą — par. komiteto vardu,! 
J. Lukauskas — šeštad. mokyklų tėvų 
komiteto vardu, ir sol. E. Kardelienė. 
Tėv. Kubilius, jautriai ir detaliai pri
simindamas asmenis iš par. kūrimosi 
dienų, visiems susirinkusems dėkojo 
ir linkėjo toliau savo parapiją gražiai 
išlaikyti.

LIETUVIŠKĄ RADIJO PUSVA
LANDI per CFMB stotį banga 1419 
girdėjome pr. sekmadienio vakarą. 
Transliacijos duodamos kas antrą sek
madienį tuo pačiu laiku — 10 v.v. 
Primindamas artėjančias V.elykų šven
tes, kalbėjo AV par. kleb. Tėv. K. Peč
kys, SJ; dr. H. Nagys jautriu žodžiu 
prisiminė nesenaii mirusį rašytoją Ju
lių Kaupą ir paskaitė iš velionies kū
rybos. Muzikinėj programos daly gir
dėjom sol. G. čapkauskienę.

Pusvalandžio vedėjas ir organizato
rius L. Stankevičius džiaugiasi gražiu 
lietuvių atsiliepimu bei parama ir ne
siskundžia dėl savo įdedamo darbo 
paruošiant programas ar jieškant skel
bimų, įgalinančių radijo pusvalandį iš
silaikyti. Pagal Kanados įstatymus, 
kiekvienas transliuojamas žodis iš 
anksto turi būti išverstas į anglų k. 
ir pristatytas į Otavą patvirtinti. Sis 
procesas pareikalauja daug laiko ir 
bereikalingo darbo. Turėdamas pelny
tis pragyvenimą kitur, vedėjas tik 
laisvalaikius gali skirti radijo reika
lams. CFMB stoties pasiūlymas turė
ti transliacijas kas savaitę dėl to ne 
tik piniginiais, bet ir laiko sumetimais 
jam tuo tarpu yra neįmanomas. Džiu
gu pastebėti, kad CFMB stotis dabar 
ir reguliarių transliacijų metu duoda

lietuviškos muzikos. Duotų dažniau, 
jei mūsų pusvalandžio vedėjas galėtų 
stočiai paskolinti daugiau lietuviškų 
plokštelių. Ar lietuvių visuomenė ne
gali čia ateiti į pagalbą? CFMB stotis 
aptarnauja įvairias tautines Montrea- 
lio mažumas, tad neabejotinai turi di
delį klausytojų skaičių, o stoties ved. 
Mr. Stanczikowski lietuviams rodo 
daug palankumo. —-v—

VELYKŲ ŠVENČIŲ metu, sekma
dienį, “Lito” operacijų nebus nei Auš
ros Vartų, nei šv. Kazimiero parapijų 
patalpose. Kitomis Didžiosios Savaitės 
dienomis operacijos bus vykdomos 
normaliu laiku.

VASARIO MĖNESĮ “Litas” užbai- 
gė su S882.754 balansu. Per tą mėne
sį gauta $29.000 indėlių ir $22.000 de
pozitų. Narių 866, depozitorių 93.

NAUJAIS “LITO” NARIAIS įstojo: 
DLK Vytauto Nepriklausomas Klu
bas, J. Paznokaitis, R. Paknys, Kristi
na Paknys, Pranas M., St. Mekšrūnas, 
Natalija Stasiškis, č. Vasiliauskas, Vio
leta Vasiliauskas, V. Vasiliauskas, Ste
fanija Vasiliauskas, J. Lukošius, Ona 
Kreivys, Ant. Kreivys, Juzė Bohemier, 
Gražina Pileckas, Juzė Pileckas, Ona 
Yakšys, Mary Lindsay, Stanislova 
Stankūnas, Lusier Bohemier, Rita 
Gudžiūnas, Regina Buika, J. Kula
kauskas, R. Verbyla ir P. Bagušis.

tų-čių vadovų-vių didelė padėka. Atsi
skaitant padarė nemažą nuolaidą. Ti
kimės, kad rangovas ir toliau mums 
padės kitų įrengimų darbuose.

STOVYKLAVIETĖS FONDO KO
MITETAS išrinko fondo vajui praves
ti energingą vienetą; kurio pirm. dr. 
J. Yčas, sekr. L. Imbrasienė, nariai 
J J. L. Česėkas, L. Rickevičienė, V. 

Rušas. Vajus jau prasidėjo. Jo tiks
las — išmokėti skolas ir padaryti ki
tus pagerinimus. Tėveliai prašomi pri
sidėti ne tik auka, bet ir talka vajui 
pravesti.

TORONTO SKAUTŲ OBUOLIŲ 
DIENA — balandžio 25. Visose gatvė
se vilkiukai ir skautai pardavinės 
obuolius. Dalyvauja ir “Rambyno” 
tuntas. Visi vilkiukai ir skautai tik 
pilnoj uniformoj bus leidžiami į gat
vę, be to, bus duodami taškai: uni
form. vienas taškas, vadovai ir tėvai- 
rėm. gaus po pusę taško. Mūsų visų 
pareiga kuo gausiau dalyvauti ir su
rinkti daugumą taškų, nuo kurių pri
klausys ir didesnis pelnas.

SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA prasidės 
liepos 18 ir truks iki rugpjūčio 2 d.

MOTINOS DIENĄ skautai-tės švęs 
gegužės 3 d. Prisik. parap. salėje. Jau 
dabar vienetai luošiais atitinkamai 
programai.

Kruvinos kovos Afrikoje
Ruandos kariuomenė atrėmė 

3.000 vatutsi genties vyru ataką 
iš Kongo pusės; vatutsiai norėjo 
atkeršyti bahutų genčiai už jų 
genties žmonėms padarytas sker
dynes. Vatutsi genties vyrai la
bai augšti — dažniausiai iki 7 pė
dų augščio. Ugandos vyriausybės 
kariuomenė, belgų karininkų va
dovaujama, automatiniais šautu
vais ginkluota, atstūmė vatutsius 
per Ruzizi upę atgal į Kongą. 
Per tas kautynes krito apie 300 
va tutsių.

Iš Leopoldville, Kongo sosti

Padėka
Mieliems draugams, organizacijoms ir visiems arti

miesiems, liūdesio valandoje- pareiškusiems mums užuo
jautą, mirus Lietuvoje

a.a. ALEKSANDRUI BALSIUI, 
nuoširdžiai dėkoja —

Nuliūdę —
vaikai, sesuo ir broliai

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visoms už dalyvavimą mano priešvestuvi- 

niame pobūvyje ir už tokias gražias bei vertingas dovanas.
Ypatingai dėkoju visoms rengėjoms už darbą, vaišes ir dovanas: 

p-lei G. Augaitytei ir ponioms — Abromaitienei, Baronaitienei, Be- 
resnevičienei, Birietienei, Bukšaitienei, čeponienei, Černiauskienei J., 
Cirvinskienei, Dailydienei, Danaitienei, Dranginienei, Dundenenei, 
Gataveckienei A., Gataveckienei B., Gataveckenei O., Grigienei, Guo
bienei, Janušienei, Krikščiūnienei, Levišauskienei, Macijauskienei J., 
Petrulienei A., Poškienei P., Poškienei K., ščepanavičienei, Sknnskie- 
nei, Stančikienei, štuikienei, Švedienei, Trečiokienei, Tumosienei, Va- 
lančienei, žekienei, ypač dėkoju p. S. Zavienei už nuoširdumą or- 
ganizavimą. Dar kartą tariu visoms ačiū. Gen® Karasiejute

nės pranešama, kad Kwilu pro
vincijoje veikia komunistiniai te
roristai, vadovaujami Pierre Mu- 
lele. Jie yra išžudę apie 200 kata
likų ir protestantų misijonierių 
— vyrų ir moterų.

Etiopija ir Somalija kaltina 
viena antrą, dažnai susikauna pa
sienyje, skundžiasi Jungtinėms 
Tautoms ir Afrikos Vienybės Or
ganizacijai. Somalija reiškia pre
tenzijų Į Etiopijos teritorijos da
lį, kurią somaliai stengiasi atim
ti iš Etiopijos, o etiopai griežtai 
ginasi. Iš Etiopijos sostinės Ad
dis Ababa pranešama, kad jos vy
riausybės kariuomenė nukovusi 
307 somalus ir 482 sužeidusi; so- 
malai praneša, kad jie nukovę 
35 etiopų kareivius. J. Gs.

Toronto. — Autovežimių vai
ruotojai be sniego padangų ar 
grandinių sukliuvę pagrindinėse 
gatvėse gali būti nubausti net iki 
$50 baudos, šią sugestiją padarė 
kontrolierius Allan Lamport, kai 
vieną rytą dėl žiemos padangom 
neaprūpintų autovežimių buvo 
sulaikyta 200.-300.000 keleivių.

DORVAL MEAT MARKET
1584 Bloor St. W. • Toronto
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS KLIENTUS 
ŠV. VELYKŲ PROGA IR SIŪLO DIDELĮ PA
SIRINKIMĄ įvairių rūkytų bei švie
žių MĖSOS G A M I N I U IR DELIKATESŲ 
JŪSŲ VELYKŲ STALUL

Mūsų gamintos šviežios dešros ir rūkyti lašiniukai pusryčiams

Perkate nauja automobilį?

Pasirinkite sau tinkamų 
mokėjimo planų ...

12 
men.

18 
men.

24 
men.

30 
men.

$ 500.... $ 43.96 $ 30.04 $ 23.09 $ 18.92
$1,000.... $ 87.91 $ 60.07 $ 46.17 $ 37.83
$2,000.... $175.81 $120.14 $ 92.34 $ 75.65
$3,000.... $263.72 $180.21 $138.51 $113.48

♦Mėnesinis mokėjimas apima 6% palūkanų, plius 
patarnavimo ir gyvybės apdraudos išlaidas nuo 

neišmokėto balanso.

tada kreipkitės į "Bankų" 
Jei rengiatės pirkti naują automobilį, kreipkitės 
i artimiausią Toronto-Dominion banko reikalų 
vedėją. Neaugštų nuošimčių asmeninė paskola 
iš Banko pasodins jus už vairo automobilio, koks 
jums patinka.

TQRONTO-DOMINIONTHE BANK

Where people make the difference
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SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
Kristaus malonės ir velykinio 

džiaugsmo Prisikėlimo 
šventėje!

, z

Pamaldų tvarka:
D. Ketvirtadieni — 7.30 v.v.
D. Penktadienį — 3 vai. p.p. Kry

žiaus kelias 8 v. vak.
D. šeštadienį — 730 v.v. Pamaldų 

metu klausoma išpažinčių, šv. Komu* 
nija kasdien kiekvienų pamaldų metu. 
Ligoniai namuose lankomi D. Ketvir
tadienio rytą. Prašoma pranešti apie 
sergančius ir senelius iki trečiadienio 
vakaro.

PRISIKĖLIMAS — Velykų ryta 7 
vai. Dienos metu pamaldos Velykose 
930 ir 11 vai.

— D. Savatėis dienomis kviečiame 
jaunimą ir suaugusius zakristijoje įsi
rašyti adoracijai prie Kristaus karsto.

— Antrąją Velykų dieną rytinės pa
maldos 730 ir 8 vai., o paskutiniosios 
pamaldos 10 vai. Jose gieda par. jau
nimo choras. Po šių pamaldų jaunimo 
vaišės par. salėje.

— Sėkmingai praėjo rekolekcijos. 
Padėka Tėv. Gediminui Kijauskui, S J, 
kurio konferencijos tiek turiniu, tiek 
nuostabiai gražia lietuvių kalba vi
siems teikė pasigėrėjimo.

— Tikybos pamokos mokykliniam 
jaunimui nukeliamos iki balandžio 12 
d. Po švenčių tikybos pamokos besi
rengiantiems pirmajai išpažinčiai bus 
sudažnintos.

— Su malonumu prisimename kun. 
B. Pacevičiui parapijos suruoštą įkur- 
tuvinį pobūvį. Parapija parodė tradi
cinį vaišingumą ir vieningumą. Gili 
padėka už atlikta darbą par. komite
tui, chorui ir jo vadovui muz. St. Gai- 
levičiui, sol. R. Strimaičiui ir gero
sioms ponioms, ypač kat. mot. dr-jai, 
vyr. šeimininkei U.“ Žvirblytei, visiems 
parapijiečiams ir svečiams, savo gau
siu dalyvavimu pagerbusiems ilgame
tį par. kunigą, paskirtą vadovauti liet, 
parapijai Londone.

Savo laiške kun. B. Pacevičius ra
šo: “Drauge su parapijos atstovais ne
galime atsidžiaugti tuo, kas įvyko aną 
sekmadienį Jūsų parapijos bažnyčioje 
ir salėje, čia buvo išreikštas lietuviš
kas nuoširdumas ir didelė broliška pa
galba naujai besikuriantiems, šv. Ve
lykų proga drauge su bažnytiniu ko
mitetu ir visais tikinčiaisiais siunčia
me Jums, Mielas Kunige Klebone, 
nuoširdžiausius sveikinimus ir padėką 
už pagalbą mūsų rūpesčių kely. Tuos 
pačius sveikinimus norėčiau perduoti 
bažnytiniam komitetui ir visiems para
pijiečiams”.

— Pavesdami a.a. Bronės Damb
rauskienės vėlę Viešpačiui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velionės duk
roms, vyrui, seseriai ir giminėms.

— Par. komiteto ir specialiai kvies
tų asmenų posėdyje aptarti vasaros 
stovyklos reikalai jaunimui.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS 
Velykų švenčių proga lanko kolonijos 
ligonius ligoninėse ir namuose. Cari
tas iš savo lėšų yra nutaręs taip pat 
paremti neturtingas lietuvių šeimas, 
ištiktas ligos ir kitų nelaimių. Infor
macijos reikalais skambinti Caritas 
pirm. E. Stepaitienei tel. RO 6-2845.

LIGONIAI. — Iš Caritas žinomų li
gonių ypatingai rekomenduotini tau
tiečių dėmesiui šv. Juozapo ligoninė
je: Savulionis, kamb. 113; Betkus — 
105;, Dubickas — 682; Paulionienė — 
221; General ligoninėje Private Pavil
lion: “Dainos” pirm. Butienė — kamb. 
506; Simonaitis — 236; Petkevičius — 
206; Queen Elizabeth ligoninėj, Dunn 
gt.: A. Slanina ir Mrs. Bonikis.

Namuose: Martynaitienė — 559 Do- 
vercourt Rd.; Vosylius — 480 Durie 
St.; Jokubynas — 123 Annette St.; 
Kazlauskienė — 216 Manning Ave.

Dvi lietuvių šeimos Caritas many
mu taip pat reikalingos mūsų dėme
sio: V. Miniotienė su šešiais vaikais: 
11 Clarence Square (prie Spadina — 
King) tel. 861-1866; Dubinskų šeima 
(keturi vaikai): 393 Wellesley East.

Bausmės įstaigų ministerijos 
Ontario prov. tyrimų skyr. direk
torium paskirtas dr? T. Grygier, 
kriminologas, lenkų tautybės. Pa
skyrimą paskelbė min. A. Gross
man.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 

Vakarais — HU. 9-1543.
HIGH PARK — INDIAN ROAD, 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.500. Įmokėti $3.000. Balansui viena atV. skola.

QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 
alyva šildomas, be garažo. $17300. Įmokėti $3.000.

PRIE HUMBER UPES — TRIPLEXAS. 3 dideli butai, po 3 miegamus 
kambarius, 3 metų senumo, vandeniu alyva apšildomas. 3 šaldytuvai, 3 
krosnys, aliumininiai langai ir durys, su balkonais, geležiniai laiptai, 
didelis sklypas. Prašoma kaina $31.500. Įmokėti apie $10.000.

SCARLETT RD. — NETOLI GOLF (COURSE). 2-jų metų senumo — 
8 gražus kambariai, aliumininiai langai, 2 vonios, 2 virtuvės, didelis 
sodas. Viso prašoma kaina $18.900. Įmokėti apie $5.000. Atviras ba- 
lansas. *

GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 
garažai, vandeniu apšildomas. $21300. Įmokėti $4.000.

ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir
tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. Įmokėti $8.000.

RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEXAS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
* Visiems daug velykinio džiaugsmo 

ir Prisikėlimo vilties!
— Pr. pirmadienį iškilmingai palai

dota a.a. Bronė Dambrauskienė. Vy
rui, dukroms, seseriai ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą. Organizuo
jantis Prisikėlimo parapijai, aa. ve
lionė buvo viena pirmųjų jos aktyvių
jų veikėjų ir rėmėjų.

— Taip pat nuoširdžiai užjaučiame 
E. Dudienę ir jos šeimą, neseniai mi
rus jos mamytei.

— Pr. sekm. bendra Komunija pa
sibaigė uoliai lankytos moterų reko
lekcijos ir prasidėjo vyrų. Jas veda 
mons. V. Balčiūnas. Ryto pamokslai 
su Mišiom — 9 v., o vakaro — 730. 
Kiekvieną rytą ir vakarą klausomos 
išpažintys. Be vietinių kunigų ir reko
lekcijų vedėjo, išpažinčių klausys ir 
du svečiai kunigai.

— Rekolekcijos vaikučiams 7-13 m. 
— šį penktadienį nuo 1130 vai. ryto 
iki pavakarių. Bus specialios konfe
rencijos, užkandėlis, filmai, išpažintis. 
Vaikučiai renkasi į bažnyčią.

— Rekolekcijos gimnazistams, kartu 
berniukams ir mergaitėms — šį ket
virtadienį 6-8 v.v. ir šį penktadienį 
5-7 v.v. Specialios konferencijos, fil
mai, išpažintys. Renkamasi į muzi
kos studiją.

— Rekolekcijos studentams — šį 
šeštadienį 2-4 v. p.p. Specialios konfe
rencijos — mons. dr. V. Balčiūno. Iš
pažintis. Renkamasi į muzikos studiją.

— Didžiosios Savaitės paskutinių 
dienų apeigos: D. Ketv. — 7.30 v.v.; 
D. Penktad. — 3 v. p.p.; D. šeštad. — 
10.45 v.v.

— Parapijos biuletenyje nurodyta 
kolonijos ir par organizacijų adoraci
jos — klūpojimo prie Svenč. Sakra
mento tvarka. Ir šiais metais prašoma 
organizacijų ir jų valdybų pagalbos ir 
bendradarbiavimo. Nuoširdus ačiū!

— PRISIKĖLIMAS bus 12 v. naktį, 
atlikus D. šeštad. apeigas. Po Prisi
kėlimo — iškilmingos šv. Mišios, ku
riomis baigiamos parapijos rekolek
cijos pamokslu. Išpažintys. Komuni
ja. Išklausę Mišių naktį nebeturi pa
reigos jose dalyvauti Velykų dieną. 
Priėmę Komuniją naktį, antrą kartą 
jos nebegali* priimti Velykų dieną.

— Pirmą Velykų Dieną Mišios kaip 
kiekvieną sekmadienį bažnyčioje ir sa
lėje. Bažnyčioje — išpažintys ir Ko
munija.

— Antrą Velykų dieną Mišios — 7, 
7.30, 8 ir 9 v j*. Mišių išklausyti parei
gos nėra, bet kurie gali, raginami tai 
padaryti. Išpažintys ir Komunija. Va
kare Mišių nebus.

— Giliai dėkojame choro dirig. ir 
vadovui kun. B. Jurkšui už taip 
kruopščiai paruoštą ir gražiai praves
tą tradicinį metinį religinį koncertą. 
Nuoširdžiai dėkojame savo pilnam 
pasiaukojimo dvasios chorui. Mūsų di
di padėka solistams: J. Liustikaitei, V. 
žiemelytei, V. Verikaičiui ir smuik. 
S. Kairiui. Perpildyta Prisikėlimo 
bažnyčia turėjo progos pasidžiaugti di
delio grožio retai girdimais religiniais 
kūriniais.

— Po religinio koncerto ir susikau
pimo salėje buvo bendra agapė-kavu- 
tė. Dalyvavo apie 700 asmenų. Dėko
jame visiems, ypačiai svečiams iš To
ronto ir kitur, kurie savo dalyvavimu 
mus pagerbė ir tuo mums suteikė 
daug džiaugsmo. Dėkojame giliai sa
vo mieloms ponioms, taip uoliai pa- 
ruošusioms vaišes.

— Agapei besibaigiant, iš centrinio 
liet, pranciškonų vienuolyno atvykęs 
ir pašaukimų reikalais besirūpinąs T. 
Juozapas, OFM, parodė vieną filmą 
apie liet, pranciškonų gimnaziją Ken- 
nebunkporte ir antrą — apie pašauki
mą į kunigystę.

— Lankomi kolonijos ligoniai ir ne
turtingieji. Stengiamasi visus apdova
noti nors ir kukliomis dovanėlėmis. 
Parapijos kunigams talkina Kat. Mo
terų Dr-jos narės ir parapijos treti
ninkai. Dėkojame visiems, kurie pri-

LEO GOODMAN,
B.A., C.A.

Chartered 
Accountant

BA 2-1742, TORONTO

sidėjo aukomis ir dovanų pakietėliais.
— Choro repeticija — šį antra

dieni ir trečiadieni, 7.30 v.v. Labai 
svarbu!

— Jaunimo choro repeticijos šią 
savaitę nebus. Savaitėje po Velykų re
peticijos — antradieni ir ketvirtadie
ni 10 v j.

T. Kornelijus savo spausdinamos 
knygos ir pastoracijos reikalais yra 
išvykęs į Niujorką.

— Pirmos Komunijos ir katecheti
nių pamokų vaikučiams bei religijos 
pamokų gimnazistams švenčių metu 
nebus. Pirmos Komunijos pamokos 
vėl bus tęsiamos nuo balandžio 7 d., 
antred., o katechetinės ir religinės pa
mokos — nuo balandžio 12 d. sekma
dieniais.

— Pirmajai išpažinčiai ir Komuni
jai besiruošiančių vaikučių tėvų susi
rinkimas — balandžio 12 d., sekma
dienį, po paskutinių Mišių LV Na
muose.

LIETUVIŲ KAPINĖSE nutirpus 
sniegui, visiškai sausi takai. Būtų ge
ra, kad kiekvienas kapas po žiemos 
būtų apžiūrėtas, nuimtos senos gėlės, 
vazos ir bent truputi papuošti kapai.

SOMEONE NEEDS BLOOD NOW 
B£A BLOOO OONOd!
KANADOS RAUD. KRYŽIAUS 

Toronto skyrius šiemt mini 5d m. 
darbo sukakti. 1914 m. jis turėjo 
tik 94 narius, dabar — 3.000, 
jaunųjų narių 113.000 ir kraujo 
davėjų 100.000. Galintieji duoti 
kraujo kviečiami atsilankyti Į 
Central Red Cross Clinic, 67 Col
lege St. 12-3.30 ir 5.30-8.00 kovo 
30 ir 31 d.

Prisikėlimo par. bankelis Vely
kų sekmadienį ir Velykų antrą 
dieną — pirmadienį bus uždary
tas. Kitom dienom darbo valan
dos nepakeistos. Valdyba

“Verslo” S-gos narių susirinki
mas — balandžio 5 d., sekmadie
nį, 4 v. p.p. Liet. Namuose. Pa
skaita — inž. L. Balsio. Bus ro
domos ištraukos iš “Verslo” ga
minamo filmo. Nariai ir besido
mintieji verslo reikalais kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

Rašyt. J. Kralikauskas su ponia 
buvo iškilmingai pagerbti Čika
goj, kur buvo įteikto “Draugo” 
$1000 premija už naują romaną 
“Mindaugo nužudymas”.

Dr. M. Anysas su ponia ir E. 
Jankute buvo nuvykę Montrealin 
dalyvauti Maž. Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos surengtoje $1000 premijos 
įteikimo iškilmėje. Ten jis pa
skaitė ištrauką iš premijuotojo 
veikalo apie senprūsius. Po ofi
cialiosios dalies autoriui buvo su
rengtas priėmimas pas p. Lyman- 
tus.
REIKALINGA MOTERIS prie 1 metų 
vaiko. Skambinti RO 9-1254, po 6 v.v.

Tautietis, nukentėjęs eismo nelaimėje, 
jieško lengvo darbo. Rašyti: G. Kup
činskas, c/o M. Bartulis, R.R. 1 Wind
ham, Ont.

High Park - Bloor išnuomojamas 
be baldų didelis KAMBARYS IR VIR
TUVĖ — plyta, šaldytuvas. Vieta pa- 
sist. automobiliui. RO 7-7820.

Parduodamos Lietuvoje austos nau
jos UŽUOLAIDOS. Tel. 762-7403.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118% Robinson St, Toronto 3, Ont.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-6537.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal!. Londoną, Windsora, Hamil
toną. North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Atvyks šimtai 
sportininkų

Balandžio 4-5 d.d. Toronte įvyks
ta XIV Siaur. Amerikos žaidynių 
krepšinio pirmenybės. Į jas su
plauks šimtai mūsų jaunimo iš 
JAV ir Kanados miestų. Suaugu
siems yra numatytas nakvynei 
viešbutis, tačiau prieauglį priva
lome apnakvydinti svetinguose 
torontiecių namuose. Iš anksto 
prašome Toronto lietuvius pri
glausti mūsų atvykusį jaunimą 
savo namuose. Galintieji priimti 
jaunus sportininkus prašomi 
skambinti V. Bilietai tel. 762- 
2957. Iš anksto tariame sportišką 
ačiū! žaidynių org. komitetas

“Varpo” choras, vad. muz. St. 
Gailevičiaus, kovo 21 d. Prisikė
limo salėje įrekordavo visą eilę 
kūrinių ilgo grojimo plokštelei. 
Įrekordavimas užtruko 13 valan
dų. Vienoje pusėje bus liet, dai
nos, kitoje — operų ištraukos. Iš 
Čikagos su modernia aparatūra 
buvo atvykę p.p. Ralys ir Šimkus. 
Jie pasirūpins ir technišku plokš
telių pagaminimu. Numatoma iš
leisti 1.500 plokštelių. Dar neži
noma, kada jos pasirodys rinkoj.

A.a. Bronė Dambrauskienė stai
ga mirė kovo 19 d. vakare besi
lankydama pas savo gimines. Bu
vo 41 m. amžiaus. Jau anksčiau 
negalavo širdimi. Paliko liūdintį 
vyrą ir dvi dukras, kurių vyres
nioji yra mokytoja kanadiečiu 
mokykloje.

Šaulių kuopos met. susirinki
me už nuopelnus Lietuvai ir Šau
lių Sąjungai pakelti į garbės šau
lius: kun. P. Ažubalis, J. Preik- 
šaitis, M. Valiulienė ir E. Janku
tė. Naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. J. Jankaitis, vi- 
cep. VI. Jokūbaitis, sekr. J. Za- 
vys, ižd. V. Bačėnas, sporto sekc. 
vadovas B. Savickas, parengimų 
— VI. Rukšys, šaulių moterų — 
M. Valiulienė. Šaudymo sekcija 
atstovauja lietuviams visose Ka
nados šaudymo rungtynėse. Pa
staruoju metu ji įstojo į FASK-tą, 
kad galėtų dalyvauti pabaltiečių 
olimpinėse žaidynėse. Kuopos 
šaudymo rungtynėse š.m. vasario 
23 d. A klasėje pasižymėjo: B. 
Savickas, J. Budrevičius ir VI. 
Rukšys; B kl. — G. Artičkonis,
V. Gražulis, A. Artičkonis. J.Z.

Toronto. — Ontario parlamen
te ir visoj provincijoj sukėlė stip
rų pasipriešinimą teis. min. Cass 
pateiktasis įstatymo projektas, 
kuriuo būtų leisto policijai suim
ti betkurį asmenį ir neribotam 
laikui laikyti kalėjime, jeigu su
imtasis nesutinka atsakyti į klau
simus. Vyriausybė nutarė projek
tą pakeisti. Teisingumo min. Cass 
atsistatydino.
SIUVA IR TAISO DRABUŽIUS priei- 
□amomis kainomis. Mrs. Selma Zalitis, 
7 Bowden St., tel. 466-9907.

LIETUVIŠKŲ VELYKINIŲ SVEI- 
KINIMŲ Toronte galima gauti:

Šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
knygynuose; “Time Cigar & Gift 
Store” J. Beržinskas, 1212 Dundas St.
W. ; Margis Drug Store, 408 Roncesval- 
les Ave.; “Tony’s Variety”, 373 Ron- 
ceSvalles. Velykinius ir kitomis pro
gomis sveikinimus išleido “žiburių” 
spaudos b-vė, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

335 Roncesvalles Avė. Tel. LE 5-1258
LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ

PARKSIDE MEAT MARKET
OLANDIŠKŲ SILKIŲ BAČKUTĖ SI,89. Pas mus gaunami švieži kalaku
tai ir įvairių rūšių paukštiena. Didelis pasirinkimas šviežios ir rūkytos 
mėsos, jauni paršiukai, lietuviški kaimiški sūriai, gardžiai paruoštos sil
kės ir kiti importuoti delikatesai.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

14 K
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nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Baigusioms Kauno “Aušros” 
mergaičių gimnaziją. — Yra gau
ta iš Lietuvos žinia, kad š.m. ge
gužės 2 d., buv. “Aušros” mer
gaičių gimnazija švenčia 100 me* 
tų sukaktį. Taip pat, buv. aušro- 
kės Lietuvoje pageidauja, kad 
auklėtinės tos gimnazijos, gyv. 
Kanadoje, atsilieptų tos sukak
ties proga ir bent laišku pasvei
kintų savo senus mokytojus. Da
bar ta gimnazija vadinasi II Vi
durinė ir jos adresas yra — Kau
nas, Gogolio g-vė nr. 2.

Aušrokės, suinteresuotos tuo 
reikalu, prašomos kreiptis pas S. 
Butkevičienę, 70 Ostend Ave., 
Toronto 3, Ont., tel. 766-7724. B.

Prisikėlimo par. choras, vad. 
kun. Br. Jurkšo, kovo 22 d. Pri
sikėlimo bažnyčioje surengė reli
ginį koncertą — susikaupimo va
landą. Dalyvavo, be paties choro, 
solistai: J. Liustikaitė, V. žieme- 
lytė, V. Verikaitis ir smuik. Stp. 
Kairys. Ta proga jautrų žodį tarė 
rekol. vedėjas mons. dr. V. Bal
čiūnas. Klausytojų buvo 600. Vi
si gėrėjosi rūpestingai paruošta 
programa, tik pasigedo lietuvių 
kompozitorių kūrinių — nebuvo 
nė vieno. Ypač didingai skambė
jo G. Haendelio “Aleliuja”. Kon
certo proga buvo išleisto daili 
programa, apipavidalinta dail. T. 
Valiaus.

Sol. V. Verikaitis buvo išvykęs 
į Klevelandą, kur dalyvavo kar
tu su sol. p. Stempužiene Čiurlio
nio Ansamblio metiniame kon
certe.

Prisikėlimo par. katalikų vyrų 
dr-ja, vad. V. Sondos, paaukojo 
$10 apmokėti “TŽ” prenumera
toms Vokietijoj gyv. lietuviams. 
Leidėjai nuoširdžiai dėkoja.

Algirdas Kynas iš Victoria, B. 
C., kelioms dienoms buvo atvy
kęs į Torontą. Aplankė “TŽ” ir 
savo pažįstamus. Kelionė trauki
niu truko 3 paras. Jo gyvenvie
tėj yra tik pora liet, šeimų, nors 
statistika nurodo 94 lietuvius.

Naujas pašto tarifas įvedamas 
nuo balandžio 1 d.—spaudiniams: 
laikraščiams į užsienį, bendraraš- 
čiams, Kalėdų kortelėms, sveiki
nimams ir pan.; vietoje 2 et. rei
kės mokėti 3 et. už pirmąsias 2 
uncijas ar jų dalį.

Susižiedavo mokyt. Vida Ku- 
biliūtė su mokyt. Algirdu Šukiu 
kovo 18 d.

Dr. J. Matulionytės ir inž. Eug. 
Čuplinsko jungtuvės — gegužės 
16 d., 11 vai., Prisikėlimo par. 
bažnyčioje.

G. Karasiejūtės ir R. Gaižučio 
jungtuvės — gegužės 30 d. Prisi
kėlimo bažnyčioje.

Prekybininkas Motušis verslo 
reikalais atvyko į Torontą. Keti
na pabūti keletą dienų ir vėl grįž
ti į Los Angeles.

Aldona Bušinskaitė laimėjo iš
kalbos varžybas, rengtas Ontario 
Education Association. Ji yra Lo
retto gimnazijos mokinė; reda
guoja Toronto moksleivių ateiti
ninku laikaštėli “Pirmyn,' Jauni
me!”.*

“TŽ” AUKOTOJAI — $10: Prisikė
limo par. kat. vyru dr-ja; $5: Alb. La- 
jukas; $2: E. Apanavičius, St. Daugė
la; $1: St. Juškevičius.
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SS! MONTREAL
Niujorke J. Budrio, Maž. Liet. Rezis
tencinio Sąjūdžio Niujorke, Toronto 
Jūros Skautijos, Toronto Maž. Liet. 
Moterų Ratelio, žurnalo “Moters” re
dakcijos ir kt. žodžiu sveikino “NL” 
red. J. Kardelis.

Dr. M. Anysas davė kondensuotą 
savo knygos santrauką. Senprūsiais jis 
vadina senąsias į rytus nuo Vyslos 
gyvenusias gentis, kad išskirtų nuo 
vėliau vokiečių kolonistų pasisavinto 
prūsų vardo. Baigdamas laureatas dė
kojo už jo darbo įvertinimą, prisimin
damas, kad didelė šio darbo nuopelnų 
dalis priklausanti jo žmonai.

Antroji vakaro dalis buvo skirta 
liet, literatūros pradininko Tolmin
kiemio evangelikų klebono Kristijono 
Donelaičio 250 m. gimimo sukakčiai 
prisiminti. Dr. Nagys, vienintelis mi
nėjimo kalbėtojas, vaizdžiai apibūdino 
realistą - natūralistą - lyriką Donelai
tį, pailiustruodamas ištraukomis iš 
“Metų”. Poetas poetą nagrinėjo grynai 
literatūriniu požiūriu, nebandydamas 
jo įstatyti į tarptautinės literatūros 
rėmus. “Metai” pastaruoju laiku, ro
dos, yra išversti net į keliolika sveti
mų kalbų, tad reikėjo kam nors šį 
faktą paminėti. A. Lymantas ir V. 
Piečaitis paskaitė ištraukas iš “Me
tų”. Didesnę meninės programos dalį 
gražiai užpildė sol. Gina čapkauskie- 
nė, padainuodamas daugiausia lietu
vių kompozitorių dainas ir arijas. So
listė šį sezoną jau kelintą kartą pasi
rodo įvairiomis progomis ir lietuviško 
radijo programose. Ji mielai klausyto
jų sutinkama, mėgiama ir vertinama. 
Tačiau dainą ir literatūrą, du, paskirai 
imant, lygiai pajėgius meno dalykus 
tokia proga jungti vargu ar yra tiks
linga. Abu nublanksta, šį kartą va
karo dalyviai mieliau būtų išklausę 
ką nors daugiau iš “Metų”. Pasigedo
me programoje mūsų mielų teatralų, 
kurie kukliai sėdėjo publikoje, o ga
lėjo šį retą vakarą gražiai paįvairinti. 
Paminėdami šį faktą nedarome prie
kaištų rengėjams ar programos daly
viams, kurių darbą giliai vertiname, 
šia proga prisimename, kad labai pa
našios sudėties programa buvo ir V. 
Krėvės literatūrinės premijos įteikimo 
vakare.

DAIL. R. BUKAUSKAS IR O. SAB- 
LAUSKIENĖ dalyvauja grupinėj pa
rodoj Maisonneuve Recreation Centre, 
3000 Viau gt. Paroda truks iki šio 
mėn. 29 d. Abu dailininkai yra išsta
tę po du paveikslus ir atsilankiusiam 
malonu konstatuoti, kad jų darbai yra 
vieni iškiliausių šioj parodoj. “The 
Montreal Star” meno kritikas Robert 
Ayre pr. šeštad. laidoj randa reikalo 
atskirai paminėti R. Bukauską. Pagal 
šį kritiką, parodai buvę pristatyti 265 
darbai daugiau kaip 100 dailininkų ir 
komisija atrinkusi 49 darbus tik 37 
dailininku, šį savaitgalį lankant pa
rodą teko pastebėti, kad iš dviejų par
duotų paveikslų vienas yra R. Bu
kausko.

LATVIŲ DAILININKŲ PARODA 
vyksta Gemst Gallery, 5380 Sher
brooke St. W. Dalyvauja 27 latviu dai
lininkai ir skulptoriai, daugiausia se
nosios kartos, meno mokslus išėję dar 
Latvijoj; išstatyta apie 100 darbų. Tas 
pats “Star” parodą gerai įvertina, pri
pažindamas, kad “... darbų lygis nuo
stabiai augštas”. Paroda atstovauja 
Latvis Society of Artists grupei. įsi
kūrusiai Toronte 1954 m.

REKOLEKCIJOS AV PAR., truku
sios visą savaitę, gražiai buvo užbaig
tos sekmadienį 5 v. p.p. Mišiom. Par- 
choras, dir. muz. A. Ambrozaičio, tal
kinamas Liet. Op. sol. E. Kardelienės 
ir pianisto K. Smilgevičiaus, davė gra
žų bei turtingą religinės muzikos kon
certą. Periodiškai pergyvenąs svyravi
mus choras šiuo metu atrodo yra vėl 
pačioj augštumoj. Po Velykų choras 
par. salėj rengia viešą koncertą; taip 
pat ruošiasi dalyvauti Lietuvių Die
noj Niujorke pasaulinėj parodoj. Tai
gi, užsimojimai dideli ir malonu, kad 
klausytojams paliko gerą įspūdį. Lin
kime sėkmės.

TĖV. J. VAISNYS^ SJ, yra pakvies- 
tas skaityti paskaitą Lietuvos Respub
likos prezidento A. Smetonos 20 m. 
mirties sukakties minėjime Niujorke.

“LITAS” JAU TURI 156 NEPILNA- 
MEČIUS NARIUS, tačiau jų skaičius 
galėtų būti žymiai didesnis. Kodėl ne
įrašyti savo jaunimo į lietuvišką kre
dito uniją?

METINIO SUSIRINKIMO metu įsto- 
jo 15 naujų narių ir įnešė virš $15. 
000. Įstojančiųjų tarpe vyrauja seno
sios kartos lietuviai.

(Daugiau žinių žiūr. 11 psl.)

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
Didžiosios Savaitės pamaldų tvarka: 
Did. Ketvirtadienį: 6.30 v.v. išpažin. 

tys; 8 vai. pamaldos.
Did. Penktadienį: 3 v. p.p. pamal

dos, o 8 v.v. Kryžiaus kelias.
Did. šeštadienį: 7 v.v. šventinimas 

ugnies ir vandens, po to Velykų vigi
lijos Mišios.

SEKMADIENI PRISIKĖLIMAS 6.30 
v. ryte. Kitos Mišios — kaip sekma
dieniais 9, 10 ir 11 vai.

— Balandžio 4 d. ruošiama margu
čių vakarienė, kuri bus su didele prog
rama: solo, duetas ir bažnytinis vyrų 
choras, vadovaujamas muz. J. Ski- 
riaus. Pradžia — punktualiai 7.30 v.v. 
Visi tautiečiai prašomi dalyvauti ir 
nevėluott

— Sendraugės ateitininkės įsteigė 
prie Šv. Kazimiero par. jaunučių atei
tininkų būrelį. Pirmas susirinkimas 
buvo kovo 15 d. Kaip viešnios buvo 
pakviestos N. Pr. M. seselės. Seselė 
Jonė padėjo įsteigti minimą būrelį. 
Jis jau turi 20 narių. Po susirinkimo 
vaikai buvo pavaišinti. Linkime sėk
mės.

— Rosemonto paukštytės turėjo su
eigą kovo 15 d. Ją pravedė sk. R. 
Kudžmaitė, kuri paruošė paukštytes 
įžodžiui. Montrealio skautai su užside
gimu ruošiasi Jurginių mugei.

— Mirė Jonas Markevičius, 73 m.; 
palaidotas antradienį.

— Mirė Agnieška Baltrušaitienė. 
Palaidota kovo 19 d. Velionė buvo uoli 
Šv. Kazimiero par. rėmėja. Užuojauta 
artimiesiems. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
D. Savaitės pamaldos:
D. Ketvirtadienį: 7.30 v.v.
D. Penktadienį: 7 v.v.
D. šeštadienį: 6 v.v.
Sekmadienį 6 v. ryto Prisikėlimo 

Mišios; kitos Mišios — 8, 9, 10, 11 v.r. 
ir 5 v. p.p.

— Parapijos bazaro proga gauta 
$2.709,85 pelno. Visiems, kurie savo 
darbu, aukomis, fantais, loterijos kny
gučių platinimu ir valgių gaminimu 
prisidėjo prie bazaro pasisekimo, la
bai nuoširdžiai dėkojame. Už fantus 
dėkojame: A. Jocui, B. Lukoševičie
nei, M. Motecienei, A. Gauriui, P. Vi- 
leniškiui, Bukauskams, J. Milerienei, 
B. Buzienei, S. Saunoriams, J. Kupre- 
vičiams, K. Jasučiams, J. Dauderiams, 
Milaišiams, J. Leknickams.

— Loterijos laimėtojai: televiziją 
laimėjo J. Balčiūnas iš LaSalle; duris 
Rusco Co. — Č. Januškevičius; “tos
terį” — V. Zubai; plaukų sausintuvą

Mališkos; elektrinį skustuvą — 
M. Barteškos.

— Petras Vaškys iš New Haven, 
Conn., parapijai dovanojo stereofoni
nį HiFi aparatą, tinkamą plokštelių 
muzikai salėje. Mielam geradariui la
bai nuoširdi padėka! P. Vaškys yra 
mūsų parapijietės J. Vaškienės sūnus.

— Pirmoji Komunija bus balandžio 
.12 d. Sumos metu. Dar galima regist
ruotis parapijoje arba pas seseles.

— Balandžio 12 d. po Sumos šau
kiamas parapijiečių susirinkimas pa
rapijos salėje. Visus kviečiame daly
vauti. Parapijos klebonas informuos 
ir atsakys į klausimus.

— Prisikėlimo Mišiose, 6 v.r., suolų 
fundatoriams vietos bus rezervuotos. 
Jei kas jomis nenorės pasinaudoti, 
prašome pranešti parapijos klebonui.

— Parapijos fondui aukojo: $50 — 
J. ir A. Kličiai; $10 — P. Vileniškis, 
B. Jaunius, V. Budėnas, H. Adomonis, 
J. Balčiūnas, M. Lukošius, A. Beniu- 
šis; $40 — S. Morkūnas; $38 — B. 
Buzas; $31 — J. Milaknis; $25 — L 
Sirevičius, V. S. Piečaičiai; $20 — A. 
Rusinąs, S. Rautas, J. Dauderis, V. 
Rudinskas, Z. Burkšaitis, E. Aleksie- 
jūnaitė; $14 — P. Verykis, P. Barteš- 
ka, J. Rimkus; $6 — A. Vaitekūnas; 
$5 — A. Morkūnas, V. Efertienė; $3— 
J. Balsis; $4 — M. Givienė.

VYDŪNO VARDO PREMJEROS 
ĮTEIKIMAS IR DONELAIČIO MINĖ
JIMAS įvyko kovo 21 d. AV par. sa
lėje. šio dvilypio kultūrinio vakaro 
rengėjas — M. Lietuvos Bičiulių Dr- 
jos centro valdyba, sutelkusi $1000 
premiją, kuri teko dr. M. Anysui už 
veikalą “Senprūsių giminių kovos su 
vokiečių ordinu nuo 1230 ligi 1283 
metų”.

Minėjimą pradėjęs c. valdybos pirm. 
V. Pėteraitis garbės prezidiuman pa
kvietė laureatą dr. M. Anysą, PLB kr. 
valdybos pirm. dr. P. Lukoševičių, AV 
par. kleb. T. K. Pečkį, SJ, šv. Kazi
miero par. kleb. kun. dr. F. Jucevi
čių, “NL” red J. Kardelį ir vertinto
jų komisijos narį dr. H. Nagi. Ansas 
Lymantas, “Lietuvos Pajūrio” red., 
perskaitė premijos skyrimo aktą ir 
prisiųstus laureatui gausius sveiki
nimus: Lietuvos atstovo Vašingtone J. 
Rajecko, Liet. gen. konsulo Kanadoje 
dr. J. žmuidzino, Liet. gen. konsulo

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 789-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL - LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBE — GYVYBE 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito ttĮITACff 
Kooperatyve Lf I A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7.6%, už nekilnojamo tarto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais. ___
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antred., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3967 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.
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